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Ciências Econômicas
Cinema e Audiovisual
Comércio Exterior 
Design de Moda
Eventos
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DIREITO
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Educação Física
Bacharelado/Licenciatura 
Enfermagem
Estética e Cosmética
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia 
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*Segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) 2017, considerando universidades particulares.
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O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA MUDOU!

ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO EXTERIOR,

CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS ECONÔMICAS

TAMBÉM ESTÃO COM NOVIDADES.

CONFIRA EM NOSSO SITE: WWW.UNIFOR.BR
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APRESENTAÇÃO

Desde que assumimos a gestão da cidade de Fortaleza, tornamos o investimento 
contínuo e crescente na política pública de juventude em uma prioridade.

Atualmente, somos a capital brasileira com o maior orçamento per capita em progra-
mas de juventude. No ano de 2017, foram investidos R$ 27.031.789,76 em ações e projetos, 
sendo 75% com recurso próprio. 

Esses recursos viabilizam projetos como a Rede Cuca, equipamentos situados em bair-
ros de vulnerabilidade social da cidade, que oferta oportunidades de formação e prática 
esportiva, produção em comunicação, geração de renda e inserção cultural aos jovens, den-
tre outros. No total, esses investimentos, realizados por meio da Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas de Juventude, beneficiaram, em 2016, um total de 147.308 mil jovens, entre 
15 e 29 anos.

Quero destacar entre os projetos que fazem parte dessa política pública voltada para 
a nossa juventude o Academia ENEM, o curso que está preparando estudantes de escolas 
públicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O projeto, que já beneficiou mais de 
50 mil jovens nos últimos quatro anos, é uma iniciativa vitoriosa, com resultados expressivos 
conquistados. Junto a ele, temos também o Juventude Sem Fronteiras, que possibilitou, no 
ano passado, uma experiência de intercâmbio internacional para a Espanha e para o Canadá 
a 98 jovens com todas as despesas da viagem e ajuda de custo para os participantes do 
Academia Enem que obtiveram as melhores notas no ENEM.

Vocês terão oportunidade de assistir às aulas ministradas no ginásio Paulo Sarasate, 
preparadas especialmente para que cada um possa aprofundar e aprimorar os conhecimen-
tos, ministradas por uma equipe de professores experientes e especializados na metodolo-
gia utilizada no Enem.

Com isso, quem tiver uma participação efetiva no Academia Enem, se comprometendo 
com as aulas e estudando também em casa e na escola, certamente fará o exame com mais 
chances de conseguir uma boa colocação e alcançar o tão sonhado ingresso à Universidade.

Esta apostila é mais uma das ferramentas para ajudá-los a conseguir êxito nesse 
caminho do Enem ao ensino superior. Portanto, aproveitem o projeto, estudem e se ded-
iquem para que possam colher os frutos que somente a educação pode oferecer.

Muito sucesso e boa sorte a todos!

Roberto Cláudio 
Prefeito de Fortaleza
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À JUVENTUDE QUE ACREDITA NO PODER TRANSFORMADOR DA EDUCAÇÃO

Desde que o Prefeito Roberto Cláudio iniciou sua gestão, em 2013, a educação de For-
taleza vem passando por uma transformação histórica. Se naquele tempo a capital estava 
entre as cidades com o pior ensino do Ceará, atualmente a realidade é completamente dife-
rente. Hoje, podemos nos orgulhar de todos os resultados e das inúmeras conquistas. E você 
faz parte delas.

O Academia Enem é um programa vencedor da Prefeitura de Fortaleza, que já propor-
cionou inúmeras oportunidades na vida de mais de 47 mil jovens da escola pública. Portanto, 
você que está participando do AE 2018, aproveite o conteúdo que foi preparado com muito 
empenho e que não deixa nada a desejar para os cursinhos da iniciativa privada.

E mais!

Além de preparar você para concorrer com igualdade no Exame Nacional do Ensino 
Médio, essa é a ponte que pode levar você para vivenciar outras culturas em um intercâmbio 
internacional com o Juventude Sem Fronteiras ou mesmo se aprofundar ainda mais nos 
estudos com o Turmas Avançadas.

Mas esse não deve ser o seu foco, ele é apenas uma consequência do seu comprome-
timento com tudo o que você vai aprender nos encontros e nos dois simulados que serão 
realizados, um no primeiro e outro no segundo semestre.

Desejo muito boa sorte para você que está com esta apostila em mãos. Da mesma 
forma, espero que você acredite no potencial que existe em você. O primeiro passo para 
transformar a sua vida através do ensino já foi dado. Agora é se dedicar e, principalmente, 
acreditar.

Vai dar certo!

Júlio Brizzi 
Secretário de Juventude
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EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 — (HAB — 17) 
Aninha e suas pedras

Não te deixes destruir...
Ajuntando novas pedras
e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz do-
ces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.

Disponível em:< http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2015/10/ani-
nha-e-suas-pedras.html>acesso em 22 jan. 2018

A poesia de Cora Coralina demonstra que a 
escrita dialoga com valores sociais e humanos 
que são capazes de
A	 mostrar a vida como uma trajetória harmo-

niosa e previsível.
B	 refletir sobre a capacidade do homem de se 

tornar resiliente.
C	 apresentar uma desvalorização da memó-

ria das gerações.
D	 impedir o poeta de refazer as palavras que 

a vida lhe oferece.
E	 retificar que a vida é um palco de hipocri-

sias e máscaras sociais.

QUESTÃO 2 — (HAB — 16)
Ó sino da minha aldeia
Ó sino da minha aldeia,
Dolente na tarde calma,
Cada tua badalada
Soa dentro da minha alma.
 

E é tão lento o teu soar,
Tão como triste da vida,
Que já a primeira pancada
Tem o som de repetida.

Por mais que me tanjas perto
Quando passo, sempre errante,
És para mim como um sonho.
Soas-me na alma distante.
 

A cada pancada tua
Vibrante no céu aberto,
Sinto mais longe o passado,
Sinto a saudade mais perto.

Disponível em: <http://arquivopessoa.net/textos/206> acesso em 22 jan. 2018.

No processo de reconstrução do tempo vivido, o 
poema projeta uma imagem cujo lirismo se ex-
pressa no(a)
A	 ressentimento com a perda dos bens materiais.
B	 reflexo da saudade de uma juventude sofrida.
C	 evocação de uma memória afetiva do passado.
D	 desprezo de uma época que deve ser esquecida.
E	 contemplação de um passado sem sentimentos. 

QUESTÃO 3 — (HAB — 16) (ENEM 2009)
Confidência do Itabirano

Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e 
[comunicação.
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem 
mulheres e [sem horizontes.
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,
é doce herança itabirana.
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;
este couro de anta, estendido no sofá da sala 
de visitas;
este orgulho, esta cabeça baixa...
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!

ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.

Carlos Drummond de Andrade é um dos expo-
entes do movimento modernista brasileiro. Com 
seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil 
e trabalhou poeticamente as inquietudes e os di-
lemas humanos. Sua poesia é feita de uma rela-
ção tensa entre o universal e o particular, como 
se percebe claramente na construção do poema 
Confidência do Itabirano. Tendo em vista os pro-
cedimentos de construção do texto literário e as 
concepções artísticas modernistas, conclui-se 
que o poema acima
A	 representa a fase heroica do modernismo, devido 

ao tom contestatório e à utilização de expressões 
e usos linguísticos típicos da oralidade.

B	 apresenta uma característica importante do 
gênero lírico, que é a apresentação objetiva 
de fatos e dados históricos.

C	 evidencia uma tensão histórica entre o “eu” 
e a sua comunidade, por intermédio de ima-
gens que representam a forma como a socie-
dade e o mundo colaboram para a constitui-
ção do indivíduo.

LÍNGUA PORTUGUESA
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D	 critica, por meio de um discurso irônico, a po-
sição de inutilidade do poeta e da poesia em 
comparação com as prendas resgatadas de 
Itabira.

E	 apresenta influências românticas, uma vez 
que trata da individualidade, da saudade da 
infância e do amor pela terra natal, por meio 
de recursos retóricos pomposos.

QUESTÃO 4 — (HAB — 01) (ENEM 2017)
TEXTO I

Criatividade em publicidade: teorias e reflexões
Resumo: O presente artigo aborda uma ques-

tão primordial na publicidade: a criatividade. Ape-
sar de aclamada pelos departamentos de Criação 
das agências, devemos ter a consciência de que 
nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do 
resgate teórico, no qual os Conceitos são tratados 
à luz da publicidade, busca-se estabelecer a com-
preensão dos temas. Para elucidar tais questões, 
é analisada uma campanha impressa da marca 
XXXX. As reflexões apontam que a publicidade 
criativa é essencialmente simples e apresenta 
uma releitura do cotidiano.
Depexe, S D. Travessias: Pesquisas em Educação, Cultura, Linguagem e Artes, n. 2, 2008.

TEXTO II

Homenagem ao Dia das Mães 2012. Disponível em: www.comunicacao.com. 
Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Os dois textos apresentados versam sobre o tema 
Criatividade. O Texto I é um resumo de Caráter 
Científico e o Texto II, uma homenagem promovi-
da por um site de publicidade. De que maneira O 
Texto II exemplifica o conceito de criatividade em 
publicidade apresentado no Texto I?
A	 Fazendo menção ao difícil trabalho das mães 

em criar seus filhos.

B	 Promovendo uma leitura simplista do papel 
materno em seu trabalho de criar os filhos.

C	 Explorando a polissemia do termo “criação”.
D	 Recorrendo a uma estrutura linguística simples.
E	 Utilizando recursos gráficos diversificados.

QUESTÃO 5 — (HAB — 04) (ENEM — 2017)
A ascensão social por meio do esporte mexe 

com o imaginário das pessoas, pois em poucos 
anos um adolescente pode se tornar milionário 
caso tenha um bom desempenho esportivo. Mui-
tos meninos de famílias pobres jogam com o obje-
tivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa 
qualidade de vida à família. Isso aproximou mais 
ainda o futebol das camadas mais pobres da so-
ciedade, tornando-o cada vez mais popular.

Acontece que esses jovens sonham com fama 
e dinheiro, enxergando no futebol o único cami-
nho possível para o sucesso. No entanto, eles 
não sabem da grande dificuldade que existe no 
início dessa jornada em que a minoria alcança a 
carreira profissional. Esses garotos abandonam a 
escola pela ilusão de vencer no futebol, à qual a 
maioria sucumbe.

O caminho até o profissionalismo acontece 
por meio de um longo processo seletivo que os 
jovens têm de percorrer. Caso não seja selecio-
nado, esse atleta poderá ter que abandonar a car-
reira involuntariamente por falta de uma equipe 
que o acolha. Alguns podem acabar em subem-
pregos, à margem da sociedade, ou até mesmo 
em vícios de correntes dese fracasso e dessa 
desilusão. Isso acontece porque no auge da sua 
formação escolar e na Condição juvenil de de-
senvolvimento, eles não se preparam e não são 
devidamente orientados para buscar alternativas 
de experiências mais amplas de ocupação fora e 
além do futebol.

BALZANO, O N MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol e sua 
relação com a escola EF Deportes, n. 72, set 2012 (adaptado)

Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens de-
positarem suas esperanças de futuro no futebol, 
o texto critica o(a)
A	 despreparo dos jogadores de futebol para 

ajudarem suas famílias a superar a miséria.
B	 garantia de ascensão social dos jovens pela 

carreira de jogador de futebol.
C	 falta de investimento dos clubes para que os 

atletas possam atuar profissionalmente e vi-
ver do futebol.

D	 investimento reduzido dos atletas profissio-
nais em sua formação escolar, gerando frus-
tração e desilusão profissional no esporte.

E	 despreocupação dos sujeitos com uma for-
mação paralela à esportiva, para habilitá-los 
a atuar em Outros setores da vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
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e construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz do-
ces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.
E viverás no coração dos jovens
e na memória das gerações que hão de vir.
Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
Toma a tua parte.
Vem a estas páginas
e não entraves seu uso
aos que têm sede.

Disponível em:< http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2015/10/ani-
nha-e-suas-pedras.html>acesso em 22 jan. 2018

A poesia de Cora Coralina demonstra que a 
escrita dialoga com valores sociais e humanos 
que são capazes de
A	 mostrar a vida como uma trajetória harmo-

niosa e previsível.
B	 refletir sobre a capacidade do homem de se 

tornar resiliente.
C	 apresentar uma desvalorização da memó-

ria das gerações.
D	 impedir o poeta de refazer as palavras que 

a vida lhe oferece.
E	 retificar que a vida é um palco de hipocri-

sias e máscaras sociais.

QUESTÃO 2 — (HAB — 16)
Ó sino da minha aldeia
Ó sino da minha aldeia,
Dolente na tarde calma,
Cada tua badalada
Soa dentro da minha alma.
 

E é tão lento o teu soar,
Tão como triste da vida,
Que já a primeira pancada
Tem o som de repetida.

Por mais que me tanjas perto
Quando passo, sempre errante,
És para mim como um sonho.
Soas-me na alma distante.
 

A cada pancada tua
Vibrante no céu aberto,
Sinto mais longe o passado,
Sinto a saudade mais perto.

Disponível em: <http://arquivopessoa.net/textos/206> acesso em 22 jan. 2018.

No processo de reconstrução do tempo vivido, o 
poema projeta uma imagem cujo lirismo se ex-
pressa no(a)
A	 ressentimento com a perda dos bens materiais.
B	 reflexo da saudade de uma juventude sofrida.
C	 evocação de uma memória afetiva do passado.
D	 desprezo de uma época que deve ser esquecida.
E	 contemplação de um passado sem sentimentos. 

QUESTÃO 3 — (HAB — 16) (ENEM 2009)
Confidência do Itabirano

Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas.
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e 
[comunicação.
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem 
mulheres e [sem horizontes.
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,
é doce herança itabirana.
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;
este couro de anta, estendido no sofá da sala 
de visitas;
este orgulho, esta cabeça baixa...
Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!

ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.

Carlos Drummond de Andrade é um dos expo-
entes do movimento modernista brasileiro. Com 
seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil 
e trabalhou poeticamente as inquietudes e os di-
lemas humanos. Sua poesia é feita de uma rela-
ção tensa entre o universal e o particular, como 
se percebe claramente na construção do poema 
Confidência do Itabirano. Tendo em vista os pro-
cedimentos de construção do texto literário e as 
concepções artísticas modernistas, conclui-se 
que o poema acima
A	 representa a fase heroica do modernismo, devido 

ao tom contestatório e à utilização de expressões 
e usos linguísticos típicos da oralidade.

B	 apresenta uma característica importante do 
gênero lírico, que é a apresentação objetiva 
de fatos e dados históricos.

C	 evidencia uma tensão histórica entre o “eu” 
e a sua comunidade, por intermédio de ima-
gens que representam a forma como a socie-
dade e o mundo colaboram para a constitui-
ção do indivíduo.
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D	 critica, por meio de um discurso irônico, a po-
sição de inutilidade do poeta e da poesia em 
comparação com as prendas resgatadas de 
Itabira.

E	 apresenta influências românticas, uma vez 
que trata da individualidade, da saudade da 
infância e do amor pela terra natal, por meio 
de recursos retóricos pomposos.

QUESTÃO 4 — (HAB — 01) (ENEM 2017)
TEXTO I

Criatividade em publicidade: teorias e reflexões
Resumo: O presente artigo aborda uma ques-

tão primordial na publicidade: a criatividade. Ape-
sar de aclamada pelos departamentos de Criação 
das agências, devemos ter a consciência de que 
nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do 
resgate teórico, no qual os Conceitos são tratados 
à luz da publicidade, busca-se estabelecer a com-
preensão dos temas. Para elucidar tais questões, 
é analisada uma campanha impressa da marca 
XXXX. As reflexões apontam que a publicidade 
criativa é essencialmente simples e apresenta 
uma releitura do cotidiano.
Depexe, S D. Travessias: Pesquisas em Educação, Cultura, Linguagem e Artes, n. 2, 2008.

TEXTO II

Homenagem ao Dia das Mães 2012. Disponível em: www.comunicacao.com. 
Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Os dois textos apresentados versam sobre o tema 
Criatividade. O Texto I é um resumo de Caráter 
Científico e o Texto II, uma homenagem promovi-
da por um site de publicidade. De que maneira O 
Texto II exemplifica o conceito de criatividade em 
publicidade apresentado no Texto I?
A	 Fazendo menção ao difícil trabalho das mães 

em criar seus filhos.

B	 Promovendo uma leitura simplista do papel 
materno em seu trabalho de criar os filhos.

C	 Explorando a polissemia do termo “criação”.
D	 Recorrendo a uma estrutura linguística simples.
E	 Utilizando recursos gráficos diversificados.

QUESTÃO 5 — (HAB — 04) (ENEM — 2017)
A ascensão social por meio do esporte mexe 

com o imaginário das pessoas, pois em poucos 
anos um adolescente pode se tornar milionário 
caso tenha um bom desempenho esportivo. Mui-
tos meninos de famílias pobres jogam com o obje-
tivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa 
qualidade de vida à família. Isso aproximou mais 
ainda o futebol das camadas mais pobres da so-
ciedade, tornando-o cada vez mais popular.

Acontece que esses jovens sonham com fama 
e dinheiro, enxergando no futebol o único cami-
nho possível para o sucesso. No entanto, eles 
não sabem da grande dificuldade que existe no 
início dessa jornada em que a minoria alcança a 
carreira profissional. Esses garotos abandonam a 
escola pela ilusão de vencer no futebol, à qual a 
maioria sucumbe.

O caminho até o profissionalismo acontece 
por meio de um longo processo seletivo que os 
jovens têm de percorrer. Caso não seja selecio-
nado, esse atleta poderá ter que abandonar a car-
reira involuntariamente por falta de uma equipe 
que o acolha. Alguns podem acabar em subem-
pregos, à margem da sociedade, ou até mesmo 
em vícios de correntes dese fracasso e dessa 
desilusão. Isso acontece porque no auge da sua 
formação escolar e na Condição juvenil de de-
senvolvimento, eles não se preparam e não são 
devidamente orientados para buscar alternativas 
de experiências mais amplas de ocupação fora e 
além do futebol.

BALZANO, O N MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol e sua 
relação com a escola EF Deportes, n. 72, set 2012 (adaptado)

Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens de-
positarem suas esperanças de futuro no futebol, 
o texto critica o(a)
A	 despreparo dos jogadores de futebol para 

ajudarem suas famílias a superar a miséria.
B	 garantia de ascensão social dos jovens pela 

carreira de jogador de futebol.
C	 falta de investimento dos clubes para que os 

atletas possam atuar profissionalmente e vi-
ver do futebol.

D	 investimento reduzido dos atletas profissio-
nais em sua formação escolar, gerando frus-
tração e desilusão profissional no esporte.

E	 despreocupação dos sujeitos com uma for-
mação paralela à esportiva, para habilitá-los 
a atuar em Outros setores da vida.
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QUESTÃO 6 — (HAB — 26)
Balada nº 7

(Moacyr Franco)
Sua ilusão entra em campo no estádio vazio
Uma torcida de sonhos aplaude talvez
O velho atleta recorda as jogadas felizes
Mata a saudade no peito driblando a emoção

Hoje outros craques repetem as suas jogadas
Ainda na rede balança seu último gol
Mas pela vida impedido parou
E para sempre o jogo acabou
Suas pernas cansadas correram pro nada
E o time do tempo ganhou

Cadê você, cadê você, você passou
O que era doce, o que não era se acabou
Cadê você, cadê você, você passou

No vídeo tape do sonho, a história gravou
Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado
Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado
No campeonato da recordação faz distintivo do 
seu coração
Que as jornadas da vida, são bolas de sonho
Que o craque do tempo chutou.
Fonte: Disponível em: < http://letras.mus.br/moacyr-franco/135037/#radio 

Acesso em mai. 2018

A canção apresentada trata sobre a vida do ex-
-jogador de futebol Garrincha, destacando suas 
conquistas e seus fracassos como atleta profis-
sional. O autor utiliza um léxico significativo para 
seu contexto em que:
A	 reúne característica de um atleta, por meio de 

vocábulos da profissão e de seus traços físicos.
B	 junta vocábulos de caráter épico, para tratar 

de vida do atleta, e palavras emotivas.
C	 reitera a metáfora da vida, por vocábulos que 

compara o futebol à profissão de jogador.
D	 mescla vocábulos que remetem a um lirismo 

e expressões específicas do futebol.
E	 forma expressões dramáticas da vida de to-

dos os atletas do futebol brasileiro.

QUESTÃO 7 — (HAB — 12)
Em meio à fragilidade de condições sociais no 

Complexo, dominado pelo tráfico, um projeto de 
percussão aparece como respiro para os jovens 
da Maré.

É uma oficina musical, realizada pela ONG 
Ação Comunitária do Brasil. Guiada pelo cantor 
e compositor angolano Abel Duërë, que já formou 
100 jovens da comunidade desde 2012, o projeto 
conta agora com mais cinco profissionais expe-
rientes na arte da percussão.

(...)
“Eu sempre falei que contrariei as estatísticas 

por conta da percussão, da música. Eu falo que 
ela me salvou várias vezes, e que bom que agora 
estou ajudando a salvar outros adolescentes que 
estão aí”, exclamou Alexandre Garnizé.

As aulas ensinam de teoria musical até “técni-
ca de baqueteamento”, do ensino dos instrumen-
tos a leitura rítmica. A oficina tem a coordenação 
pedagógica da “Escola Maracatu Brasil”, referên-
cia no ensino da percussão no Brasil.

Os alunos também recebem uma bolsa-escola 
no valor de R$ 70 mensais, alimentação, unifor-
mes padronizados, material didático e instrumen-
tos novos.

Disponível em: https://jornalggn.com.br. Acesso em: 8 mai. 2018. 

O texto discorre sobre uma ação artística reali-
zada na comunidade denominada de Complexo 
da Maré. Essa prática que envolve o ensino da 
percussão nesse local representa um(a)
A	 instrumento de recuperação de jovens infratores.
B	 possibilidade nova frente à realidade vulnerável.
C	 ingresso nas escolas de educação convencional.
D	 acesso à cultura das classes sociais privilegiadas.
E	 ascensão social conquistada por meio da fama.

QUESTÃO 8 — (HAB — 19) (ENEM 2017)
A atrizes

Naturalmente
Ela sorria
Mas não me dava trela
Trocava a roupa
Na minha frente
E ia bailar sem mais aquela
Escolhia qualquer um
Lançava olhares
Debaixo do meu nariz
Dançava colada
Em novos pares
Com um pé atrás
Com um pé a fim
–
Surgiram outras
Naturalmente
Sem nem olhar a minha Cara
Tomavam banho
Na minha frente
Para Sair com outro cara
Porém nunca me importei
Com tais amantes
(…)
com tantos filmes
Na minha mente
É natural que toda atriz
Presentemente represente
Muito para mim

CHICO BUARQUE Carioca, Rio de Janeiro Biscoito Fino, 2006 (fragmento)
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Na Canção, Chico Buarque trabalha uma determi-
nada função da linguagem para marcar a subjeti-
vidade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. 
A intensidade dessa admiração está marcada em
A	 “Naturalmente. Ela sorria/ Mas não me dava 

trela”
B	 “Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair 

com outro Cara”.
C	 “Surgiram outras Naturalmente/ Sem nem 

olhar a minha Cara”.
D	 “Escolhia qualquer um / Lançava olhares / 

Debaixo do meu nariz”.
E	 “É natural que toda atriz Presentemente re-

presente/ Muito para mim”.

QUESTÃO 9 — (HAB — 21) (ENEM 2017)

Revista Bolsa, 1986. In: CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publici-
tário: a associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. 

São Paulo: Futura, 1999 (adaptado).

Nesse cartaz publicitário de uma empresa de pa-
pel e celulose, a combinação dos elementos ver-
bais e não verbais visa
A	 justificar os prejuízos ao meio ambiente, ao vin-

cular a empresa à difusão da cultura.
B	 incentivar a leitura de obras literárias, ao refe-

rir-se a títulos consagrados do acervo mundial.
C	 seduzir o consumidor, ao relacionar o anuncian-

te às histórias clássicas da literatura universal.
D	 promover uma reflexão sobre a preservação 

ambiental ao aliar o desmatamento aos clássi-
cos da literatura.

E	 construir uma imagem positiva do anunciante, 
ao associar a exploração alegadamente susten-
tável à produção de livros.

QUESTÃO 10 — (HAB — 03)
Recadastramento biométrico

Cidades com recadastramento biométrico / Notí-

cias / Acompanhamento das metas / Campanha 
2013

A biometria garante ainda mais segurança aos 
eleitores brasileiros na hora de votar. Nas Elei-
ções 2014, mais de 22 milhões serão identifica-
dos pelas digitais. Por isso, de 2012 a 2014, o 
programa de identificação biométrica da Justiça 
Eleitoral recadastrará cerca de 14 milhões de elei-
tores (até o momento, 13 milhões de eleitores já 
foram convocados), que se juntarão a outros 7 mi-
lhões já recadastrados.

O recadastramento biométrico dispõe de re-
cursos para atendimento às pessoas com dificul-
dades ou limitações para identificação digital. A 
marcação pode ser feita por todos os cidadãos, 
independente de suas condições.
Fonte: Disponível em: < www.tse.jus.br/eleitor/recadastramento-biometrico >. 

Acesso em: mai. 2018.

O texto apresentado, retirado da página eletrôni-
ca da justiça eleitoral, cumpre uma função social 
ao:
A	 alertar a população sobre a necessidade de 

participar das eleições em 2014.
B	 avisar aos cidadãos que já foram recadastra-

dos pelo programa da justiça eleitoral.
C	 informar os eleitores sobre a importância e as 

características do recadastramento biométri-
co.

D	 anunciar que, com o recadastramento biomé-
trico, pessoas com limitações também pode-
rão votar.

E	 esclarecer que o programa de identificação 
biométrica garante segurança aos sete mi-
lhões de eleitores do país.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — (HAB — 03)
Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma 

assinatura em um gabinete de leitura que então 
havia à Rua da Alfândega, e que possuía copio-
sa coleção das melhores novelas e romances até 
então saídos dos prelos franceses e belgas.

[...] 
Devorei os romances marítimos de Walter Scott 

e Cooper, um após outro; passei aos do Capitão 
Marryat e depois a quantos se tinham escrito des-
se gênero, pesquisa em que me ajudava o dono 
do gabinete, em francês, de nome Cremieux, se 
bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a 
sua livraria. Li nesse discurso muita coisa mais: o 
que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o 
que encontrei de Arlincourt, Frederico Soulié, Eu-
gênio Sue e outros. 

Como e por que sou romancista, de José de Alencar.

Ao discursar em sua crônica sobre a função social 
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QUESTÃO 6 — (HAB — 26)
Balada nº 7

(Moacyr Franco)
Sua ilusão entra em campo no estádio vazio
Uma torcida de sonhos aplaude talvez
O velho atleta recorda as jogadas felizes
Mata a saudade no peito driblando a emoção

Hoje outros craques repetem as suas jogadas
Ainda na rede balança seu último gol
Mas pela vida impedido parou
E para sempre o jogo acabou
Suas pernas cansadas correram pro nada
E o time do tempo ganhou

Cadê você, cadê você, você passou
O que era doce, o que não era se acabou
Cadê você, cadê você, você passou

No vídeo tape do sonho, a história gravou
Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado
Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado
No campeonato da recordação faz distintivo do 
seu coração
Que as jornadas da vida, são bolas de sonho
Que o craque do tempo chutou.
Fonte: Disponível em: < http://letras.mus.br/moacyr-franco/135037/#radio 

Acesso em mai. 2018

A canção apresentada trata sobre a vida do ex-
-jogador de futebol Garrincha, destacando suas 
conquistas e seus fracassos como atleta profis-
sional. O autor utiliza um léxico significativo para 
seu contexto em que:
A	 reúne característica de um atleta, por meio de 

vocábulos da profissão e de seus traços físicos.
B	 junta vocábulos de caráter épico, para tratar 

de vida do atleta, e palavras emotivas.
C	 reitera a metáfora da vida, por vocábulos que 

compara o futebol à profissão de jogador.
D	 mescla vocábulos que remetem a um lirismo 

e expressões específicas do futebol.
E	 forma expressões dramáticas da vida de to-

dos os atletas do futebol brasileiro.

QUESTÃO 7 — (HAB — 12)
Em meio à fragilidade de condições sociais no 

Complexo, dominado pelo tráfico, um projeto de 
percussão aparece como respiro para os jovens 
da Maré.

É uma oficina musical, realizada pela ONG 
Ação Comunitária do Brasil. Guiada pelo cantor 
e compositor angolano Abel Duërë, que já formou 
100 jovens da comunidade desde 2012, o projeto 
conta agora com mais cinco profissionais expe-
rientes na arte da percussão.

(...)
“Eu sempre falei que contrariei as estatísticas 

por conta da percussão, da música. Eu falo que 
ela me salvou várias vezes, e que bom que agora 
estou ajudando a salvar outros adolescentes que 
estão aí”, exclamou Alexandre Garnizé.

As aulas ensinam de teoria musical até “técni-
ca de baqueteamento”, do ensino dos instrumen-
tos a leitura rítmica. A oficina tem a coordenação 
pedagógica da “Escola Maracatu Brasil”, referên-
cia no ensino da percussão no Brasil.

Os alunos também recebem uma bolsa-escola 
no valor de R$ 70 mensais, alimentação, unifor-
mes padronizados, material didático e instrumen-
tos novos.

Disponível em: https://jornalggn.com.br. Acesso em: 8 mai. 2018. 

O texto discorre sobre uma ação artística reali-
zada na comunidade denominada de Complexo 
da Maré. Essa prática que envolve o ensino da 
percussão nesse local representa um(a)
A	 instrumento de recuperação de jovens infratores.
B	 possibilidade nova frente à realidade vulnerável.
C	 ingresso nas escolas de educação convencional.
D	 acesso à cultura das classes sociais privilegiadas.
E	 ascensão social conquistada por meio da fama.

QUESTÃO 8 — (HAB — 19) (ENEM 2017)
A atrizes

Naturalmente
Ela sorria
Mas não me dava trela
Trocava a roupa
Na minha frente
E ia bailar sem mais aquela
Escolhia qualquer um
Lançava olhares
Debaixo do meu nariz
Dançava colada
Em novos pares
Com um pé atrás
Com um pé a fim
–
Surgiram outras
Naturalmente
Sem nem olhar a minha Cara
Tomavam banho
Na minha frente
Para Sair com outro cara
Porém nunca me importei
Com tais amantes
(…)
com tantos filmes
Na minha mente
É natural que toda atriz
Presentemente represente
Muito para mim

CHICO BUARQUE Carioca, Rio de Janeiro Biscoito Fino, 2006 (fragmento)
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Na Canção, Chico Buarque trabalha uma determi-
nada função da linguagem para marcar a subjeti-
vidade do eu lírico ante as atrizes que ele admira. 
A intensidade dessa admiração está marcada em
A	 “Naturalmente. Ela sorria/ Mas não me dava 

trela”
B	 “Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair 

com outro Cara”.
C	 “Surgiram outras Naturalmente/ Sem nem 

olhar a minha Cara”.
D	 “Escolhia qualquer um / Lançava olhares / 

Debaixo do meu nariz”.
E	 “É natural que toda atriz Presentemente re-

presente/ Muito para mim”.

QUESTÃO 9 — (HAB — 21) (ENEM 2017)

Revista Bolsa, 1986. In: CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publici-
tário: a associação de palavras como elemento de sedução na publicidade. 

São Paulo: Futura, 1999 (adaptado).

Nesse cartaz publicitário de uma empresa de pa-
pel e celulose, a combinação dos elementos ver-
bais e não verbais visa
A	 justificar os prejuízos ao meio ambiente, ao vin-

cular a empresa à difusão da cultura.
B	 incentivar a leitura de obras literárias, ao refe-

rir-se a títulos consagrados do acervo mundial.
C	 seduzir o consumidor, ao relacionar o anuncian-

te às histórias clássicas da literatura universal.
D	 promover uma reflexão sobre a preservação 

ambiental ao aliar o desmatamento aos clássi-
cos da literatura.

E	 construir uma imagem positiva do anunciante, 
ao associar a exploração alegadamente susten-
tável à produção de livros.

QUESTÃO 10 — (HAB — 03)
Recadastramento biométrico

Cidades com recadastramento biométrico / Notí-

cias / Acompanhamento das metas / Campanha 
2013

A biometria garante ainda mais segurança aos 
eleitores brasileiros na hora de votar. Nas Elei-
ções 2014, mais de 22 milhões serão identifica-
dos pelas digitais. Por isso, de 2012 a 2014, o 
programa de identificação biométrica da Justiça 
Eleitoral recadastrará cerca de 14 milhões de elei-
tores (até o momento, 13 milhões de eleitores já 
foram convocados), que se juntarão a outros 7 mi-
lhões já recadastrados.

O recadastramento biométrico dispõe de re-
cursos para atendimento às pessoas com dificul-
dades ou limitações para identificação digital. A 
marcação pode ser feita por todos os cidadãos, 
independente de suas condições.
Fonte: Disponível em: < www.tse.jus.br/eleitor/recadastramento-biometrico >. 

Acesso em: mai. 2018.

O texto apresentado, retirado da página eletrôni-
ca da justiça eleitoral, cumpre uma função social 
ao:
A	 alertar a população sobre a necessidade de 

participar das eleições em 2014.
B	 avisar aos cidadãos que já foram recadastra-

dos pelo programa da justiça eleitoral.
C	 informar os eleitores sobre a importância e as 

características do recadastramento biométri-
co.

D	 anunciar que, com o recadastramento biomé-
trico, pessoas com limitações também pode-
rão votar.

E	 esclarecer que o programa de identificação 
biométrica garante segurança aos sete mi-
lhões de eleitores do país.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — (HAB — 03)
Com as minhas bem parcas sobras, tomei uma 

assinatura em um gabinete de leitura que então 
havia à Rua da Alfândega, e que possuía copio-
sa coleção das melhores novelas e romances até 
então saídos dos prelos franceses e belgas.

[...] 
Devorei os romances marítimos de Walter Scott 

e Cooper, um após outro; passei aos do Capitão 
Marryat e depois a quantos se tinham escrito des-
se gênero, pesquisa em que me ajudava o dono 
do gabinete, em francês, de nome Cremieux, se 
bem me recordo, o qual tinha na cabeça toda a 
sua livraria. Li nesse discurso muita coisa mais: o 
que me faltava de Alexandre Dumas e Balzac, o 
que encontrei de Arlincourt, Frederico Soulié, Eu-
gênio Sue e outros. 

Como e por que sou romancista, de José de Alencar.

Ao discursar em sua crônica sobre a função social 
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desempenhada pelo gabinete de leitura, infere-se 
pelo texto que esse espaço 
A	 contribuiu para a redução de leitores nas bi-

bliotecas públicas. 
B	 tornou mais democrático o acesso à literatura 

e à informação. 
C	 funcionava como uma biblioteca pelo fato de 

fornecer livros de graça. 
D	 diferenciava-se de uma livraria por apresen-

tar pouca variedade de produtos. 
E	 caracterizava-se como um ambiente hostil ao 

desenvolvimento intelectual dos leitores.

QUESTÃO 2 — (HAB - 15)
Pai contra mãe

(Machado de Assis)
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, 

como terá sucedido a outras instituições sociais. 
Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a 
certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, ou-
tro o ferro ao pé; havia também a máscara de fo-
lha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da 
embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. 
Tinha só três buracos, dois para ver, um para res-
pirar, e era fechada atrás da cabeça por um ca-
deado. Com o vício de beber, perdiam a tentação 
de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e 
aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade 
e a honestidade certas. Era grotesca tal másca-
ra, mas a ordem social e humana nem sempre 
se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. 
Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na 
porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. 
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fu-
jões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste 
grossa também à direita ou à esquerda, até ao 
alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pe-
sava, naturalmente, mas era menos castigo que 
sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que an-
dasse, mostrava um reincidente, e com pouco era 
pegado.

Disponível em: < http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/
macn007.pdf >. Acesso em: mai. 2018.

No conto de Machado de Assis, é exposta a vio-
lência da escravidão no Brasil. O tratamento de-
sumano conferido aos escravos é expresso na
A	 defesa da ordem social.
B	 banalização do pecado.
C	 prisão dos reincidentes.
D	 denúncia do alcoolismo.
E	 descrição dos aparelhos.

QUESTÃO 3 — (HAB — 25)
O Poeta da Roça

Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio

Sou poeta das brenha, não faço o papé
De argum menestrê, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola
Cantando, pachola, à percura de amô

Fonte:< https://www.letras.mus.br/patativa-do-assare/872145/> Acesso em 12 jun 2018.

Patativa do Assaré é uma das principais figuras 
da cultura poética nordestina que se manifesta 
por meio de uma variedade linguística
A	 distante de traços de oralidade, mesmo com 

sua linguagem simplória.
B	 agregadora de regionalismo e de traços de 

oralidade em sua composição.
C	 marcada por estereótipo linguístico que redu-

zem o alcance da produção.
D	 compatível à norma culta, com seu prestígio 

numa sociedade privilegiada.
E	 carregada de construções sintáticas simples, 

porém com vocabulário erudito 

QUESTÃO 4 — (HAB — 12)
Boiadeiro errante

Eu venho vindo de uma querência distante.
Sou um boiadeiro errante,
que nasceu naquela serra.
O meu cavalo corre mais que o pensamento,
ele vem no passo lento
porque ninguém me espera!
Tocando a boiada,
Auê-uê-uê-ê boi
eu vou cortando estrada.
[...]
Toque o berrante com capricho, Zé Vicente,
mostre para essa gente
o clarim das alterosas.
Pegue no laço,
não se entregue, companheiro,
chame o cachorro campeiro
que essa rês é perigosa!
[...]

REIS, S. Boiadeiro Errante. Disponível em: www.letras.mus.br/sergio-reis/ 
72479/. Acesso em: 16 jun. 2018.

O Brasil apresenta uma coexistência de diversas 
culturas. A canção apresentada faz parte da cha-
mada cultura caipira. O trecho em questão conta 
a história, em primeira pessoa, de um
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A	 boiadeiro perdido, depois de passar por uma 
situação perigosa.

B	 vaqueiro com ressentimentos pela escolha da 
profissão.

C	 homem que relata viver como nômade devido 
ao seu ofício.

D	 vaqueiro que se vê em uma situação duvido-
sa com a profissão.

E	 indivíduo que encontra na profissão a supera-
ção para os problemas.

QUESTÃO 5 — (HAB — 16)
Desenganos da vida humana metaforicamente
É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.
É planta, que de abril favorecida
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida
É nau enfim, que em breve ligeireza
Com a presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alento preza:
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

Gregório de Matos

A poética de Gregório de Matos tem influência do 
período Barroco, no qual os autores, nas mais di-
versas formas de arte, procuravam representar a 
dualidade, o conflito e os paradoxos da realidade. 
No soneto apresentado, o poeta investe 
A	 na oposição entre dois elementos temáticos, 

que são a profundidade dos oceanos e a su-
perfície da terra.

B	 as púrpuras mil que saem das rosas, em con-
traste com as galhardias da Fênix, o pássaro 
apenas lendário.

C	 o ferro, que corta as plantas – metáfora do fim 
da vida –, e o mar, que absorve as intempé-
ries do continente.

D	 a vaidade com que se vive e a certeza da 
morte, metaforizadas nas figuras da rosa, da 
planta e da nau.

E	 a vaidade do amigo Fábio, provavelmente um 
conhecido do autor, e a coragem do eu lírico, 
que navega por mares.

QUESTÃO 6 — (HAB - 12) (ENEM 2017)

ERNESTO NETO. Dengo. 2010. MAM-SP, 2010 - Disponível em: http://espa-
cohumus.com. Acesso em 25 abr. 2017.

A instalação Dengo transformou a sala do MAM-
-SP em um ambiente singular, explorando como 
principal característica artística a
A	 participação do público na interação lúdica 

com a obra.
B	 distribuição de obstáculos no espaço da ex-

posição.
C	 representação simbólica de objetos oníricos.
D	 interpretação subjetiva da lei da gravidade
E	 valorização de técnicas de artesanato.

QUESTÃO 7 — (HAB — 25) (ENEM 2017)
Zé Araújo começou a cantar num tom triste, 

dizendo aos curiosos que começaram a chegar 
que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da 
santa cruz e jurado em nome de Jesus um grande  
amor, mas jurou e não cumpriu,  fingiu e me enga-
nou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, 
o coração tem razões que a própria razão des-
conhece, faz promessas e juras, depois esquece.
O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa 
canção que arrepiou os cabelos da Neusa, emen-
dou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de 
palavras difíceis, mas bonita que só a gota se-
rena. Era a história de uma boneca encantado-
ra vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo 
pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a 
voz:

Seus cabelos tinham a cor
Do sol a irradiar
Fulvos raios de amor.
Seus olhos eram circúnvagos
Do romantismo azul dos lagos
Mãos liriais, uns braços divinais,
Um corpo alvo sem par
E os pés muito pequenos.
Enfim eu vi nesta boneca
Uma perfeita Vênus.

CASTRO, N. L. As pelejas de Ojuara o homem que desafiou o diabo. São 
Paulo: Arx, 2006 (adaptado).

O comentário do narrador do romance “[…] emen-
dou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de 
palavras difíceis, mas bonita que só a gota sere-
na” relaciona-se ao fato de que essa valsa é re-
presentativa de uma variedade linguística
A	 detentora de grande prestígio social.
B	 específica da modalidade oral da língua.
C	 previsível para o contexto social da narrativa.
D	 constituída de construções sintáticas complexas.
E	 valorizadora do conteúdo em detrimento da 

forma.

QUESTÃO 8 — (HAB — 17) (ENEM 2017)
A lavadeira começou a viver como uma servi-

çal que impõe respeito e não mais como escra-
va. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus 
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desempenhada pelo gabinete de leitura, infere-se 
pelo texto que esse espaço 
A	 contribuiu para a redução de leitores nas bi-

bliotecas públicas. 
B	 tornou mais democrático o acesso à literatura 

e à informação. 
C	 funcionava como uma biblioteca pelo fato de 

fornecer livros de graça. 
D	 diferenciava-se de uma livraria por apresen-

tar pouca variedade de produtos. 
E	 caracterizava-se como um ambiente hostil ao 

desenvolvimento intelectual dos leitores.

QUESTÃO 2 — (HAB - 15)
Pai contra mãe

(Machado de Assis)
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, 

como terá sucedido a outras instituições sociais. 
Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a 
certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, ou-
tro o ferro ao pé; havia também a máscara de fo-
lha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da 
embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. 
Tinha só três buracos, dois para ver, um para res-
pirar, e era fechada atrás da cabeça por um ca-
deado. Com o vício de beber, perdiam a tentação 
de furtar, porque geralmente era dos vinténs do 
senhor que eles tiravam com que matar a sede, e 
aí ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade 
e a honestidade certas. Era grotesca tal másca-
ra, mas a ordem social e humana nem sempre 
se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. 
Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na 
porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. 
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fu-
jões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste 
grossa também à direita ou à esquerda, até ao 
alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pe-
sava, naturalmente, mas era menos castigo que 
sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que an-
dasse, mostrava um reincidente, e com pouco era 
pegado.

Disponível em: < http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/
macn007.pdf >. Acesso em: mai. 2018.

No conto de Machado de Assis, é exposta a vio-
lência da escravidão no Brasil. O tratamento de-
sumano conferido aos escravos é expresso na
A	 defesa da ordem social.
B	 banalização do pecado.
C	 prisão dos reincidentes.
D	 denúncia do alcoolismo.
E	 descrição dos aparelhos.

QUESTÃO 3 — (HAB — 25)
O Poeta da Roça

Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio

Sou poeta das brenha, não faço o papé
De argum menestrê, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola
Cantando, pachola, à percura de amô

Fonte:< https://www.letras.mus.br/patativa-do-assare/872145/> Acesso em 12 jun 2018.

Patativa do Assaré é uma das principais figuras 
da cultura poética nordestina que se manifesta 
por meio de uma variedade linguística
A	 distante de traços de oralidade, mesmo com 

sua linguagem simplória.
B	 agregadora de regionalismo e de traços de 

oralidade em sua composição.
C	 marcada por estereótipo linguístico que redu-

zem o alcance da produção.
D	 compatível à norma culta, com seu prestígio 

numa sociedade privilegiada.
E	 carregada de construções sintáticas simples, 

porém com vocabulário erudito 

QUESTÃO 4 — (HAB — 12)
Boiadeiro errante

Eu venho vindo de uma querência distante.
Sou um boiadeiro errante,
que nasceu naquela serra.
O meu cavalo corre mais que o pensamento,
ele vem no passo lento
porque ninguém me espera!
Tocando a boiada,
Auê-uê-uê-ê boi
eu vou cortando estrada.
[...]
Toque o berrante com capricho, Zé Vicente,
mostre para essa gente
o clarim das alterosas.
Pegue no laço,
não se entregue, companheiro,
chame o cachorro campeiro
que essa rês é perigosa!
[...]

REIS, S. Boiadeiro Errante. Disponível em: www.letras.mus.br/sergio-reis/ 
72479/. Acesso em: 16 jun. 2018.

O Brasil apresenta uma coexistência de diversas 
culturas. A canção apresentada faz parte da cha-
mada cultura caipira. O trecho em questão conta 
a história, em primeira pessoa, de um
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A	 boiadeiro perdido, depois de passar por uma 
situação perigosa.

B	 vaqueiro com ressentimentos pela escolha da 
profissão.

C	 homem que relata viver como nômade devido 
ao seu ofício.

D	 vaqueiro que se vê em uma situação duvido-
sa com a profissão.

E	 indivíduo que encontra na profissão a supera-
ção para os problemas.

QUESTÃO 5 — (HAB — 16)
Desenganos da vida humana metaforicamente
É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.
É planta, que de abril favorecida
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida
É nau enfim, que em breve ligeireza
Com a presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alento preza:
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?

Gregório de Matos

A poética de Gregório de Matos tem influência do 
período Barroco, no qual os autores, nas mais di-
versas formas de arte, procuravam representar a 
dualidade, o conflito e os paradoxos da realidade. 
No soneto apresentado, o poeta investe 
A	 na oposição entre dois elementos temáticos, 

que são a profundidade dos oceanos e a su-
perfície da terra.

B	 as púrpuras mil que saem das rosas, em con-
traste com as galhardias da Fênix, o pássaro 
apenas lendário.

C	 o ferro, que corta as plantas – metáfora do fim 
da vida –, e o mar, que absorve as intempé-
ries do continente.

D	 a vaidade com que se vive e a certeza da 
morte, metaforizadas nas figuras da rosa, da 
planta e da nau.

E	 a vaidade do amigo Fábio, provavelmente um 
conhecido do autor, e a coragem do eu lírico, 
que navega por mares.

QUESTÃO 6 — (HAB - 12) (ENEM 2017)

ERNESTO NETO. Dengo. 2010. MAM-SP, 2010 - Disponível em: http://espa-
cohumus.com. Acesso em 25 abr. 2017.

A instalação Dengo transformou a sala do MAM-
-SP em um ambiente singular, explorando como 
principal característica artística a
A	 participação do público na interação lúdica 

com a obra.
B	 distribuição de obstáculos no espaço da ex-

posição.
C	 representação simbólica de objetos oníricos.
D	 interpretação subjetiva da lei da gravidade
E	 valorização de técnicas de artesanato.

QUESTÃO 7 — (HAB — 25) (ENEM 2017)
Zé Araújo começou a cantar num tom triste, 

dizendo aos curiosos que começaram a chegar 
que uma mulher tinha se ajoelhado aos pés da 
santa cruz e jurado em nome de Jesus um grande  
amor, mas jurou e não cumpriu,  fingiu e me enga-
nou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou, 
o coração tem razões que a própria razão des-
conhece, faz promessas e juras, depois esquece.
O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa 
canção que arrepiou os cabelos da Neusa, emen-
dou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de 
palavras difíceis, mas bonita que só a gota se-
rena. Era a história de uma boneca encantado-
ra vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo 
pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a 
voz:

Seus cabelos tinham a cor
Do sol a irradiar
Fulvos raios de amor.
Seus olhos eram circúnvagos
Do romantismo azul dos lagos
Mãos liriais, uns braços divinais,
Um corpo alvo sem par
E os pés muito pequenos.
Enfim eu vi nesta boneca
Uma perfeita Vênus.

CASTRO, N. L. As pelejas de Ojuara o homem que desafiou o diabo. São 
Paulo: Arx, 2006 (adaptado).

O comentário do narrador do romance “[…] emen-
dou com uma valsa mais arretada ainda, cheia de 
palavras difíceis, mas bonita que só a gota sere-
na” relaciona-se ao fato de que essa valsa é re-
presentativa de uma variedade linguística
A	 detentora de grande prestígio social.
B	 específica da modalidade oral da língua.
C	 previsível para o contexto social da narrativa.
D	 constituída de construções sintáticas complexas.
E	 valorizadora do conteúdo em detrimento da 

forma.

QUESTÃO 8 — (HAB — 17) (ENEM 2017)
A lavadeira começou a viver como uma servi-

çal que impõe respeito e não mais como escra-
va. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus 
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irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam 
este novo relacionamento, eram dardejados pelo 
olhar severo de Emilie; eles nunca suportaram de 
bom grado que uma índia passasse a comer na 
mesa da sala, usando os mesmos talheres e pra-
tos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal 
dos copos e a mesma porcelana das xícaras de 
café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes 
o rosto, já não comiam com a mesma saciedade 
e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadi-
nho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, 
e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um 
cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada 
e muda, com o rosto rastreado de rugas, era ca-
paz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de 
suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio 
ou a sua presença que era só silêncio impedisse 
o outro de viver.

HATOUM, M. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

Ao apresentar uma situação de tensão em famí-
lia, o narrador destila, nesse fragmento, uma per-
cepção das relações humanas e sociais demar-
cado pelo
A	 predomínio dos estigmas de classe e de raça 

sobre a intimidade da convivência.
B	 discurso da manutenção de uma ética do-

méstica contra a subversão dos valores.
C	 desejo de superação do passado de escas-

sez em prol do presente de abastança.
D	 sentimento de insubordinação à autoridade 

representada pela matriarca da família.
E	 rancor com a ingratidão e a hipocrisia gera-

das pelas mudanças nas regras da casa.

QUESTÃO 9 — (HAB — 02) (ENEM 2017)

Disponível em: www.agenciapatriciagalvao.org.br. Acesso em: 15 maio 2017 
(adpatado).

Campanhas publicitárias podem evidenciar pro-

blemas sociais. O Cartaz tem como finalidade
A	 alertar os homens agressores sobre as con-

sequências de seus atos,
B	 Conscientizar a população sobre a necessi-

dade de denunciar a violência doméstica.
C	 instruir as mulheres sobre o que fazer em ca-

sos de agressão.
D	 despertar nas crianças a capacidade de reco-

nhecer atos de violência doméstica.
E	 exigir das autoridades ações preventivas con-

tra a Violência doméstica.

QUESTÃO 10 — (HAB — 19) (ENEM 2017)
TEXTO I

Fundamentam-se as regras da Gramática Nor-
mativa nas obras dos grandes escritores, em cuja 
linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal 
de perfeição, porque nela é que se espelha o que 
o uso idiomático estabilizou e consagrou.

LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa, Rio de Janeiro 
José Olympio, 1989

TEXTO II

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. 
As palavras são para mim corpos tocáveis, se-
reias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez 
porque a sensualidade real não tem para mim in-
teresse de nenhuma espécie — nem sequer men-
tal ou de sonho —, transmudou-se-me o desejo 
para aquilo que em mim Cria ritmos Verbais, ou 
os escuta de Outros. Estremeço se dizem bem. 
Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, 
fazem formigar toda a minha vida em todas as 
veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de 
um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, 
até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia 
sintáctica, me faz tremer como um ramo ao vento, 
num delírio passivo de coisa movida.
PESSOA, F. O livro do desassossego São Paulo 
Brasiliense, 1986
A linguagem cumpre diferentes funções no pro-
cesso de comunicação. A função que predomina 
nos textos I e II
A	 destaca o “como” se elabora a mensagem, Con-

siderando-se a seleção, Combinação e sonori-
dade do texto.

B	 Coloca o foco no “Com o quê” se constrói a 
mensagem, sendo o código utilizado o seu pró-
prio objeto.

C	 focaliza o “quem” produz a mensagem, mos-
trando seu posicionamento e suas impressões 
pessoais.

D	 O orienta-se no “para quem” se dirige a mensa-
gem, estimulando a mudança de seu compor-
tamento.

E	 enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apre-
sentada com palavras precisas e objetivas.
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EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 — C2 — H6
Sustainable Tourism

Tourism is one of the world’s fastest growing in-
dustries and is a major source of income for many 
countries. Being a people-oriented industry, tou-
rism also provides many jobs which have helped 
revitalise local economies.

However, like other forms of development, tou-
rism can also cause its share of problems, such as 
social dislocation, loss of cultural heritage, econo-
mic dependence and ecological degradation. Le-
arning about the impacts of tourism has led many 
people to seek more responsible holidays. These 
include various forms of alternative or sustainable 
tourism such as: ‘nature-based tourism’, ‘ecotou-
rism’ and ‘cultural tourism’. Sustainable tourism is 
becoming so popular that some say that what we 
presently call ‘alternative’ will be the ‘mainstream’ 
in a decade.

All tourism activities of whatever motivation – 
holidays, business travel, conferences, adventure 
travel and ecotourism – need to be sustainable. 
Sustainable tourism is defined as “tourism that 
respects both local people and the traveller, cul-
tural heritage and the environment”. It seeks to 
provide people with an exciting and educational 
holiday that is also of benefit to the people of the 
host country.

Adapted from: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.
html. Access on Jul 24th, 2017.

O turismo é um ramo rentoso e popular. Acredita-
-se que os países que investem nesse ramo ten-
dem a arrecadar divisas e crescer. De acordo com 
o texto acima: 
A	 O turismo é a principal causa da desrupção 

social, perda de patrimônio cultural, a depen-
dência econômica e a degradação ecológica.   

B	 O turismo sustentável enfoca mais os mora-
dores do que sobre os turistas.    

C	 Muitos países dependem economicamente 
do turismo.    

D	 ‘Turismo baseado na natureza’, ‘ecoturismo’ 
e ‘turismo cultural’ são alternativas para o tu-
rismo sustentável.

E	 Férias, viagens de negócios, conferências, 
viagens de aventura e ecoturismo são exem-
plos de turismo sustentável.

QUESTÃO 2 — C2 — H8
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes, I think you’ve seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don’t ask me what it was
I think it’s ‘cause I’m clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it’s because I’m crazy
I try not to act too proud
They only hit until you cry
After that you don’t ask why
You just don’t argue anymore
Yes, I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown
Just don’t ask me how I am

From: http://www.songtexte.com/songtext/suzanne-vega/luka-2bd27c72.html. 
Access on Jul 24th, 2017. 

A cantora Suzzane Vega lançou a canção Luka 
em 1987. No mesmo ano, o mundo todo cantava 
uma canção de uma garota com um violão e que 
contava a história de um garoto chamado Luka. 
Apesar de Luka já ter mais de 30 anos anos, ain-
da é uma música que emociona, diz a cantora, 
“porque sua história permanece. De acordo com 
a letra da canção, o garoto Luka enfrenta  
A	 a violência doméstica.
B	 o racismo.
C	 a falta de moradia.
D	 o bullying na escola.
E	 o vício nas drogas.
 
QUESTÃO 3 — C2 — H7
Read the text to answer the question.

The Vikings
Raiders, travelers or brave explorers?

The Vikings sailed the seas, attacked towns, 
and stole treasures all over Europe between 800 
and 1100. They started from Scandinavia and at-
tacked many countries in Europe. They settled in 
Britain, Ireland and France. They also crossed the 
Atlantic Ocean and arrived in Iceland and Gre-
enland. They discovered North America but they 
also traveled east to Russia and south to Arabia.

They were good farmers and excellent shipbuil-
ders. They used their ships for war. They also used 
them to carry people and goods to new lands. In 
winter, when there was not much farm work to do, 
they stayed home and did other interesting jobs. 
Men made swords to use them in battle. The Vi-
kings liked swords so much they often decorated 
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irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam 
este novo relacionamento, eram dardejados pelo 
olhar severo de Emilie; eles nunca suportaram de 
bom grado que uma índia passasse a comer na 
mesa da sala, usando os mesmos talheres e pra-
tos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal 
dos copos e a mesma porcelana das xícaras de 
café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes 
o rosto, já não comiam com a mesma saciedade 
e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadi-
nho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, 
e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um 
cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, sentada 
e muda, com o rosto rastreado de rugas, era ca-
paz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de 
suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio 
ou a sua presença que era só silêncio impedisse 
o outro de viver.

HATOUM, M. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

Ao apresentar uma situação de tensão em famí-
lia, o narrador destila, nesse fragmento, uma per-
cepção das relações humanas e sociais demar-
cado pelo
A	 predomínio dos estigmas de classe e de raça 

sobre a intimidade da convivência.
B	 discurso da manutenção de uma ética do-

méstica contra a subversão dos valores.
C	 desejo de superação do passado de escas-

sez em prol do presente de abastança.
D	 sentimento de insubordinação à autoridade 

representada pela matriarca da família.
E	 rancor com a ingratidão e a hipocrisia gera-

das pelas mudanças nas regras da casa.

QUESTÃO 9 — (HAB — 02) (ENEM 2017)

Disponível em: www.agenciapatriciagalvao.org.br. Acesso em: 15 maio 2017 
(adpatado).

Campanhas publicitárias podem evidenciar pro-

blemas sociais. O Cartaz tem como finalidade
A	 alertar os homens agressores sobre as con-

sequências de seus atos,
B	 Conscientizar a população sobre a necessi-

dade de denunciar a violência doméstica.
C	 instruir as mulheres sobre o que fazer em ca-

sos de agressão.
D	 despertar nas crianças a capacidade de reco-

nhecer atos de violência doméstica.
E	 exigir das autoridades ações preventivas con-

tra a Violência doméstica.

QUESTÃO 10 — (HAB — 19) (ENEM 2017)
TEXTO I

Fundamentam-se as regras da Gramática Nor-
mativa nas obras dos grandes escritores, em cuja 
linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal 
de perfeição, porque nela é que se espelha o que 
o uso idiomático estabilizou e consagrou.

LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa, Rio de Janeiro 
José Olympio, 1989

TEXTO II

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. 
As palavras são para mim corpos tocáveis, se-
reias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez 
porque a sensualidade real não tem para mim in-
teresse de nenhuma espécie — nem sequer men-
tal ou de sonho —, transmudou-se-me o desejo 
para aquilo que em mim Cria ritmos Verbais, ou 
os escuta de Outros. Estremeço se dizem bem. 
Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, 
fazem formigar toda a minha vida em todas as 
veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de 
um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, 
até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia 
sintáctica, me faz tremer como um ramo ao vento, 
num delírio passivo de coisa movida.
PESSOA, F. O livro do desassossego São Paulo 
Brasiliense, 1986
A linguagem cumpre diferentes funções no pro-
cesso de comunicação. A função que predomina 
nos textos I e II
A	 destaca o “como” se elabora a mensagem, Con-

siderando-se a seleção, Combinação e sonori-
dade do texto.

B	 Coloca o foco no “Com o quê” se constrói a 
mensagem, sendo o código utilizado o seu pró-
prio objeto.

C	 focaliza o “quem” produz a mensagem, mos-
trando seu posicionamento e suas impressões 
pessoais.

D	 O orienta-se no “para quem” se dirige a mensa-
gem, estimulando a mudança de seu compor-
tamento.

E	 enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apre-
sentada com palavras precisas e objetivas.
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EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 — C2 — H6
Sustainable Tourism

Tourism is one of the world’s fastest growing in-
dustries and is a major source of income for many 
countries. Being a people-oriented industry, tou-
rism also provides many jobs which have helped 
revitalise local economies.

However, like other forms of development, tou-
rism can also cause its share of problems, such as 
social dislocation, loss of cultural heritage, econo-
mic dependence and ecological degradation. Le-
arning about the impacts of tourism has led many 
people to seek more responsible holidays. These 
include various forms of alternative or sustainable 
tourism such as: ‘nature-based tourism’, ‘ecotou-
rism’ and ‘cultural tourism’. Sustainable tourism is 
becoming so popular that some say that what we 
presently call ‘alternative’ will be the ‘mainstream’ 
in a decade.

All tourism activities of whatever motivation – 
holidays, business travel, conferences, adventure 
travel and ecotourism – need to be sustainable. 
Sustainable tourism is defined as “tourism that 
respects both local people and the traveller, cul-
tural heritage and the environment”. It seeks to 
provide people with an exciting and educational 
holiday that is also of benefit to the people of the 
host country.

Adapted from: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.
html. Access on Jul 24th, 2017.

O turismo é um ramo rentoso e popular. Acredita-
-se que os países que investem nesse ramo ten-
dem a arrecadar divisas e crescer. De acordo com 
o texto acima: 
A	 O turismo é a principal causa da desrupção 

social, perda de patrimônio cultural, a depen-
dência econômica e a degradação ecológica.   

B	 O turismo sustentável enfoca mais os mora-
dores do que sobre os turistas.    

C	 Muitos países dependem economicamente 
do turismo.    

D	 ‘Turismo baseado na natureza’, ‘ecoturismo’ 
e ‘turismo cultural’ são alternativas para o tu-
rismo sustentável.

E	 Férias, viagens de negócios, conferências, 
viagens de aventura e ecoturismo são exem-
plos de turismo sustentável.

QUESTÃO 2 — C2 — H8
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes, I think you’ve seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don’t ask me what it was
I think it’s ‘cause I’m clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it’s because I’m crazy
I try not to act too proud
They only hit until you cry
After that you don’t ask why
You just don’t argue anymore
Yes, I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown
Just don’t ask me how I am

From: http://www.songtexte.com/songtext/suzanne-vega/luka-2bd27c72.html. 
Access on Jul 24th, 2017. 

A cantora Suzzane Vega lançou a canção Luka 
em 1987. No mesmo ano, o mundo todo cantava 
uma canção de uma garota com um violão e que 
contava a história de um garoto chamado Luka. 
Apesar de Luka já ter mais de 30 anos anos, ain-
da é uma música que emociona, diz a cantora, 
“porque sua história permanece. De acordo com 
a letra da canção, o garoto Luka enfrenta  
A	 a violência doméstica.
B	 o racismo.
C	 a falta de moradia.
D	 o bullying na escola.
E	 o vício nas drogas.
 
QUESTÃO 3 — C2 — H7
Read the text to answer the question.

The Vikings
Raiders, travelers or brave explorers?

The Vikings sailed the seas, attacked towns, 
and stole treasures all over Europe between 800 
and 1100. They started from Scandinavia and at-
tacked many countries in Europe. They settled in 
Britain, Ireland and France. They also crossed the 
Atlantic Ocean and arrived in Iceland and Gre-
enland. They discovered North America but they 
also traveled east to Russia and south to Arabia.

They were good farmers and excellent shipbuil-
ders. They used their ships for war. They also used 
them to carry people and goods to new lands. In 
winter, when there was not much farm work to do, 
they stayed home and did other interesting jobs. 
Men made swords to use them in battle. The Vi-
kings liked swords so much they often decorated 
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them with gold and gave them names. Women 
cooked and made clothes, shoes, and jewelry for 
themselves, their children and husbands.

In 866 the Vikings captured an Anglo-Saxon 
town. They called it Jorvik and it was the capital 
of the Viking kingdom for 200 years. They made 
Jorvik rich and one of the most famous cities in 
Britain. Some years ago, archeologists discove-
red part of that Viking town in York, the modern 
city of Jorvik. They found many things such as 
jewelry, coins and clothes. If you ever go to York 
and you want to travel back in time and see how 
the Vikings lived, visit the Jorvik Centre!

Adapted from Wilson, D. M. (1987) The Vikings, Activity Book, British 
Museum Press. http://www.pi-schools.br/books/gymnasio/aggl_a_prox/er-

gas/043-060.pdf

Os vikings são uma antiga civilização originária 
da região da Escandinávia, que hoje compreende 
o território de três países europeus: a Suécia, a 
Dinamarca e a Noruega. Igualmente conhecidos 
como nórdicos ou normandos, eles estabelece-
ram uma rica cultura que se desenvolveu graças 
à atividade agrícola, o artesanato e um notável 
comércio marítimo. De acordo com o texto, os Vi-
kings utilizavam seus navios para 
A	 roubar tesouros da escandinávia.   
B	 se tornar bons construtores de navios.   
C	 leantar vilas por toda a Europa.   
D	 navegar, transportar mercadorias, armas de 

guerra e pessoas.    
E	 ficar protegidos do frio durante o inverno.    

QUESTÃO 4 — C2 — H5
Read the text that follows and answer the ques-
tion(s) according to it.

EU farmers protest
The warning from farmers is that Europe is 

drowning in milk. Plummeting milk prices have led 
farmers to protest on the streets of Brussels. Po-
lice said that  farmers and close to  tractors were 
at the demonstration. And the scenes seemed to 
have made a difference. EU Agricultural ministers 
announced a 500 million euro aid package focu-
sed on helping milk producers.

Russia is one of the EU’s main agricultural 
export markets worth some  billion annually. The 
Russian ban on imports of EU food products and 
the deregulation of the market hit dairy farmers 
this year. Changing dietary habits and slowing 
demand from China have also affected prices for 
dairy products. The environment secretary Liz 
Truss planned to call for the creation of a dairy 
future’s market, similar to those for grain and su-
gar, which the government says will give the UK’s 
dairy farmers more certainty over future prices. 

Some farmers have called for milk production 
quotas to be reintroduced to avoid them having to 
sell at a loss.
Available at http://www.newsinlevels.com/products/eu-farmers-protest-level-3/

Accessed on Sept. 15th, 2015. Adapted. 

De acordo com o texto é correto afirmar que 
Demanda de leite tem crescido muito na China
A	 As pessoas na Europa sofrem com a ausên-

cia de leite no mercado.
B	 Por protestar, agricultores de leite consegui-

ram a ajuda do governo.
C	 Mudança de hábitos alimentares não teve 

consequências para os preços dos produtos 
lácteos.

D	 Ministros da agricultura da UE e o Secretário 
do meio ambiente Liz Truss não acharam que 
a queda dos preços do leite é um problema 
para os agricultores. 

QUESTÃO 5 — C2 — H5
Bad Behavior That Can Make You Lose Your Job

Watch What You Do During and After Work

We frequently hear about celebrities behaving 
badly or even getting arrested. The media talk 
about how damaging these actions may be to ce-
lebrities’ careers yet time after time we see them 
becoming even more popular. The public may be 
very forgiving but will your boss be if you behave 
badly after work? Will your actions damage your 
career? It depends on what you did, who saw you 
doing it and how it affects your employer. Avoid 
these behaviors and you may save your professio-
nal reputation. You may think that a picture of you, 
drunk and incoherent, on MySpace or Facebook, 
is funny, but if your boss or prospective boss co-
mes across it, it could be very embarrassing. Think 
of the image you are trying to convey. Is this it?

(http://www.marketwatch.com/story. July, 2011) 

Segundo o texto, 
A	 para nos tornarmos chefes, devemos fazer 

qualquer coisa, seja ela boa ou ruim.   
B	 informações na internet sobre nós são sem-

pre ruins para nossa vida profissional.   
C	 se queremos nos tornar chefes, devemos ser 

engraçados e populares.   
D	 tudo o que fazemos em nossa vida particular e 

na internet pode afetar nossa vida profissional.   
E	 devemos sempre ter fotos engraçadas ou 

sensuais nas redes sociais para sermos mais 
populares.   
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QUESTÃO 6 — C2 — H5
Bad Behavior That Can Make You Lose Your Job

Watch What You Do During and After Work

We frequently hear about celebrities behaving 
badly or even getting arrested. The media talk 
about how damaging these actions may be to ce-
lebrities’ careers yet time after time we see them 
becoming even more popular. The public may be 
very forgiving but will your boss be if you behave 
badly after work? Will your actions damage your 
career? It depends on what you did, who saw you 
doing it and how it affects your employer. Avoid 
these behaviors and you may save your professio-
nal reputation. You may think that a picture of you, 
drunk and incoherent, on MySpace or Facebook, 
is funny, but if your boss or prospective boss co-
mes across it, it could be very embarrassing. Think 
of the image you are trying to convey. Is this it?

(http://www.marketwatch.com/story. July, 2011) 

O enunciado do texto indica que o assunto a ser 
tratado é: 
A	 chefes injustos que perseguem seus funcio-

nários.   
B	 chefes agressivos que demitem seus funcionários.   
C	 funcionários que perdem o emprego devido 

a fraudes.   
D	 funcionários que agridem seus chefes.   
E	 comportamentos que podem fazer uma pes-

soa perder o emprego.    

QUESTÃO 7 — C2 — H5
Top 3 Ways to Make a Good Impression at Work

It is important that you make a good impression 
at work. If you make a good impression on your 
boss, he or she is more likely to give you more 
responsibility which can lead to promotions and 
raises. Here are three ways to make a good im-
pression at work.
1	 Know When to Call in Sick to Work

Do you think coming to work when you are 
sick instead of staying at home will impress 
your boss? Reasonable bosses know that a 
sick employee not only isn’t productive, he or 
she can spread an illness around the office 
rendering everyone else unproductive. Call in 
sick when you need to.

2	 Know What Topics to Avoid Discussing
Avoiding inappropriate topics may not help 
you make a good impression at work but it will 
keep you from making a bad one. Subjects 
that do not make for good workplace conver-
sation include politics, religion, and health 
problems and other personal issues.

3	 Dress Appropriately
Make a good impression at work by wearing 
the right clothes. You should dress the right 
way for the “role you are playing.” If you aspire 
to be a leader at work, dress like one.

(http://www.marketwatch.com/story. October, 2011. Adapted) 

De acordo com o tópico número 2, assuntos con-
troversos como política, religião, problemas de 
saúde, e questões pessoais no local de trabalho 
devem
A	 ser discutidos   
B	 ser evitados de todas as formas.   
C	 ser o principal tema de qualquer discussão..   
D	 refetir alguns aspectos de nossas vidas.   
E	 mostrar sempre nosso ponto de vista.   

QUESTÃO 8 — C2 — H7
Top 3 Ways to Make a Good Impression at Work

It is important that you make a good impression 
at work. If you make a good impression on your 
boss, he or she is more likely to give you more 
responsibility which can lead to promotions and 
raises. Here are three ways to make a good im-
pression at work.
1	 Know When to Call in Sick to Work

Do you think coming to work when you are 
sick instead of staying at home will impress 
your boss? Reasonable bosses know that a 
sick employee not only isn’t productive, he or 
she can spread an illness around the office 
rendering everyone else unproductive. Call in 
sick when you need to.

2	 Know What Topics to Avoid Discussing
Avoiding inappropriate topics may not help 
you make a good impression at work but it will 
keep you from making a bad one. Subjects 
that do not make for good workplace conver-
sation include politics, religion, and health 
problems and other personal issues.

3	 Dress Appropriately
Make a good impression at work by wearing 
the right clothes. You should dress the right 
way for the “role you are playing.” If you aspire 
to be a leader at work, dress like one.

(http://www.marketwatch.com/story. October, 2011. Adapted) 

O enunciado do item 2 recomenda: 
A	 Evite discutir com seu chefe.   
B	 Opine somente sobre o que lhe perguntarem.   
C	 Saiba evitar a discussão de alguns assuntos.   
D	 Discuta temas polêmicos para demonstrar 

uma personalidade forte.   
E	 Entre numa discussão somente se for a favor 

de seu chefe.   
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them with gold and gave them names. Women 
cooked and made clothes, shoes, and jewelry for 
themselves, their children and husbands.

In 866 the Vikings captured an Anglo-Saxon 
town. They called it Jorvik and it was the capital 
of the Viking kingdom for 200 years. They made 
Jorvik rich and one of the most famous cities in 
Britain. Some years ago, archeologists discove-
red part of that Viking town in York, the modern 
city of Jorvik. They found many things such as 
jewelry, coins and clothes. If you ever go to York 
and you want to travel back in time and see how 
the Vikings lived, visit the Jorvik Centre!

Adapted from Wilson, D. M. (1987) The Vikings, Activity Book, British 
Museum Press. http://www.pi-schools.br/books/gymnasio/aggl_a_prox/er-

gas/043-060.pdf

Os vikings são uma antiga civilização originária 
da região da Escandinávia, que hoje compreende 
o território de três países europeus: a Suécia, a 
Dinamarca e a Noruega. Igualmente conhecidos 
como nórdicos ou normandos, eles estabelece-
ram uma rica cultura que se desenvolveu graças 
à atividade agrícola, o artesanato e um notável 
comércio marítimo. De acordo com o texto, os Vi-
kings utilizavam seus navios para 
A	 roubar tesouros da escandinávia.   
B	 se tornar bons construtores de navios.   
C	 leantar vilas por toda a Europa.   
D	 navegar, transportar mercadorias, armas de 

guerra e pessoas.    
E	 ficar protegidos do frio durante o inverno.    

QUESTÃO 4 — C2 — H5
Read the text that follows and answer the ques-
tion(s) according to it.

EU farmers protest
The warning from farmers is that Europe is 

drowning in milk. Plummeting milk prices have led 
farmers to protest on the streets of Brussels. Po-
lice said that  farmers and close to  tractors were 
at the demonstration. And the scenes seemed to 
have made a difference. EU Agricultural ministers 
announced a 500 million euro aid package focu-
sed on helping milk producers.

Russia is one of the EU’s main agricultural 
export markets worth some  billion annually. The 
Russian ban on imports of EU food products and 
the deregulation of the market hit dairy farmers 
this year. Changing dietary habits and slowing 
demand from China have also affected prices for 
dairy products. The environment secretary Liz 
Truss planned to call for the creation of a dairy 
future’s market, similar to those for grain and su-
gar, which the government says will give the UK’s 
dairy farmers more certainty over future prices. 

Some farmers have called for milk production 
quotas to be reintroduced to avoid them having to 
sell at a loss.
Available at http://www.newsinlevels.com/products/eu-farmers-protest-level-3/

Accessed on Sept. 15th, 2015. Adapted. 

De acordo com o texto é correto afirmar que 
Demanda de leite tem crescido muito na China
A	 As pessoas na Europa sofrem com a ausên-

cia de leite no mercado.
B	 Por protestar, agricultores de leite consegui-

ram a ajuda do governo.
C	 Mudança de hábitos alimentares não teve 

consequências para os preços dos produtos 
lácteos.

D	 Ministros da agricultura da UE e o Secretário 
do meio ambiente Liz Truss não acharam que 
a queda dos preços do leite é um problema 
para os agricultores. 

QUESTÃO 5 — C2 — H5
Bad Behavior That Can Make You Lose Your Job

Watch What You Do During and After Work

We frequently hear about celebrities behaving 
badly or even getting arrested. The media talk 
about how damaging these actions may be to ce-
lebrities’ careers yet time after time we see them 
becoming even more popular. The public may be 
very forgiving but will your boss be if you behave 
badly after work? Will your actions damage your 
career? It depends on what you did, who saw you 
doing it and how it affects your employer. Avoid 
these behaviors and you may save your professio-
nal reputation. You may think that a picture of you, 
drunk and incoherent, on MySpace or Facebook, 
is funny, but if your boss or prospective boss co-
mes across it, it could be very embarrassing. Think 
of the image you are trying to convey. Is this it?

(http://www.marketwatch.com/story. July, 2011) 

Segundo o texto, 
A	 para nos tornarmos chefes, devemos fazer 

qualquer coisa, seja ela boa ou ruim.   
B	 informações na internet sobre nós são sem-

pre ruins para nossa vida profissional.   
C	 se queremos nos tornar chefes, devemos ser 

engraçados e populares.   
D	 tudo o que fazemos em nossa vida particular e 

na internet pode afetar nossa vida profissional.   
E	 devemos sempre ter fotos engraçadas ou 

sensuais nas redes sociais para sermos mais 
populares.   
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QUESTÃO 6 — C2 — H5
Bad Behavior That Can Make You Lose Your Job

Watch What You Do During and After Work

We frequently hear about celebrities behaving 
badly or even getting arrested. The media talk 
about how damaging these actions may be to ce-
lebrities’ careers yet time after time we see them 
becoming even more popular. The public may be 
very forgiving but will your boss be if you behave 
badly after work? Will your actions damage your 
career? It depends on what you did, who saw you 
doing it and how it affects your employer. Avoid 
these behaviors and you may save your professio-
nal reputation. You may think that a picture of you, 
drunk and incoherent, on MySpace or Facebook, 
is funny, but if your boss or prospective boss co-
mes across it, it could be very embarrassing. Think 
of the image you are trying to convey. Is this it?

(http://www.marketwatch.com/story. July, 2011) 

O enunciado do texto indica que o assunto a ser 
tratado é: 
A	 chefes injustos que perseguem seus funcio-

nários.   
B	 chefes agressivos que demitem seus funcionários.   
C	 funcionários que perdem o emprego devido 

a fraudes.   
D	 funcionários que agridem seus chefes.   
E	 comportamentos que podem fazer uma pes-

soa perder o emprego.    

QUESTÃO 7 — C2 — H5
Top 3 Ways to Make a Good Impression at Work

It is important that you make a good impression 
at work. If you make a good impression on your 
boss, he or she is more likely to give you more 
responsibility which can lead to promotions and 
raises. Here are three ways to make a good im-
pression at work.
1	 Know When to Call in Sick to Work

Do you think coming to work when you are 
sick instead of staying at home will impress 
your boss? Reasonable bosses know that a 
sick employee not only isn’t productive, he or 
she can spread an illness around the office 
rendering everyone else unproductive. Call in 
sick when you need to.

2	 Know What Topics to Avoid Discussing
Avoiding inappropriate topics may not help 
you make a good impression at work but it will 
keep you from making a bad one. Subjects 
that do not make for good workplace conver-
sation include politics, religion, and health 
problems and other personal issues.

3	 Dress Appropriately
Make a good impression at work by wearing 
the right clothes. You should dress the right 
way for the “role you are playing.” If you aspire 
to be a leader at work, dress like one.

(http://www.marketwatch.com/story. October, 2011. Adapted) 

De acordo com o tópico número 2, assuntos con-
troversos como política, religião, problemas de 
saúde, e questões pessoais no local de trabalho 
devem
A	 ser discutidos   
B	 ser evitados de todas as formas.   
C	 ser o principal tema de qualquer discussão..   
D	 refetir alguns aspectos de nossas vidas.   
E	 mostrar sempre nosso ponto de vista.   

QUESTÃO 8 — C2 — H7
Top 3 Ways to Make a Good Impression at Work

It is important that you make a good impression 
at work. If you make a good impression on your 
boss, he or she is more likely to give you more 
responsibility which can lead to promotions and 
raises. Here are three ways to make a good im-
pression at work.
1	 Know When to Call in Sick to Work

Do you think coming to work when you are 
sick instead of staying at home will impress 
your boss? Reasonable bosses know that a 
sick employee not only isn’t productive, he or 
she can spread an illness around the office 
rendering everyone else unproductive. Call in 
sick when you need to.

2	 Know What Topics to Avoid Discussing
Avoiding inappropriate topics may not help 
you make a good impression at work but it will 
keep you from making a bad one. Subjects 
that do not make for good workplace conver-
sation include politics, religion, and health 
problems and other personal issues.

3	 Dress Appropriately
Make a good impression at work by wearing 
the right clothes. You should dress the right 
way for the “role you are playing.” If you aspire 
to be a leader at work, dress like one.

(http://www.marketwatch.com/story. October, 2011. Adapted) 

O enunciado do item 2 recomenda: 
A	 Evite discutir com seu chefe.   
B	 Opine somente sobre o que lhe perguntarem.   
C	 Saiba evitar a discussão de alguns assuntos.   
D	 Discuta temas polêmicos para demonstrar 

uma personalidade forte.   
E	 Entre numa discussão somente se for a favor 

de seu chefe.   
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QUESTÃO 9 — C2 — H5
Observe o quadrinho a seguir.

Na fala da espiga de milho à direita “I spent too 
much time in there, instead!”, o termo em desta-
que se refere 
A	 à pilha de alimentos descartados.   
B	 aos alimentos desperdiçados pelos consumidores.   
C	 ao refrigerador.   
D	 à lata de lixo.   
E	 ao mercado que vende espigas de milho.   

QUESTÃO 10 — C2 — H7
The Future of Food

SCENARIO PLANNING TRAINING

In 2030...
What will we eat?
Where will our food come from?
Will we all have enough?

Using the global system as a backdrop, expert 
scenario
practitioners will help you apply the methodo-
logy that
systematically imagines multiple futures and 
their risks and
opportunities

START ONLINE, THEN COME TO STAN-
FORD UNIVERSITY
Application deadline AUGUST 3, 2015

Online content opens August 10, 2015
Onsite Immersion at Stanford Sept.28-Oct.1, 2015

Apply now at WORLDVIEW.STANFORD.EDU

SPACE LIMITED TO 32 PARTICIPANTS
(Adaptado de Stanford Magazine, July/August 2015, p.3.)

O texto anuncia um 
A	 curso on-line e presencial que oferece uma 

metodologia para ajudar a definir quais ali-
mentos deverão ser consumidos no futuro.   

B	 curso on-line que oferece uma metodologia 
para minimizar riscos no consumo de alimen-
tos no futuro.   

C	 curso on-line e presencial que oferece uma 
metodologia para construção de cenários fu-
turos sobre consumo de alimentos.   

D	 curso presencial que oferece uma metodolo-
gia para ajudar as pessoas a comerem me-
lhor no futuro.   

E	 curso presencial que oferece uma metodolo-
gia para ajudar as pessoas a plantarem com 
mais eficiência no futuro.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — C2 — H7
Para o menino do cartum é surpreendente que 
seus avós 
A	 já possuam contas nas redes virtuais de rela-

cionamento.   
B	 tenham se conhecido nas redes virtuais de 

relacionamento.   

C	 ainda não consigam gerenciar suas relações 
sociais nas redes virtuais de relacionamento.   

D	 tenham conseguido se conhecer fora das re-
des virtuais de relacionamento. 

E	 Não possuam uma conta no Facebook atual-
mente.  

QUESTÃO 2 — C2 — H6

LÍNGUA INGLESA

23

O cartaz acima critica, de forma irônica, 
A	 a utilização excessiva de combustíveis que 

poluem o meio ambiente.   
B	 as objeções dos ecologistas ao uso do plásti-

co nas sociedades contemporâneas.   
C	 o gasto de dinheiro público para financiar pro-

jetos que poluem o meio ambiente.   
D	 Apesar de tanto recursos naturais, ainda haja 

fome no mundo.
E	 o uso irresponsável de materiais descartáveis 

nas sociedades contemporâneas.   

QUESTÃO 3 — C2 — H6
Para responder à questão, analise a peça publici-
tária de grande circulação nos EUA.

Os elementos da imagem permitem identificar 
um/uma 
A	 propaganda em um ambiente hospitalar.   
B	 anúncio de marca de sofá.   
C	 advertência sobre o tabagismo.   
D	 convite para um evento.   
E	 cartaz de um ambiente residencial.   

QUESTÃO 4 — C2 — H5
The question refer to the following comic strip:

De acordo com a tirinha, 
A	 Calvin está pedindo um conselho de seu pai para 

construir uma armadilha para um tigre.
B	 O pai do Calvin disse seu filho que ele deveria dar 

o tigre abrigo e alimentá-lo.
C	 O pai de Kelvin está ocupado demais para caçar 

um tigre.   
D	 O pai do Calvin ficou satisfeito em aconselhar seu 

filho.
E	 Pai do Calvin disse-lhe, na verdade, para pegar o 

tigre e enchê-lo para restaura a aparência original, 
mas Calvin compreendeu de outra forma.

QUESTÃO 5 — C2 — H6
Leia a charge para responder à questão

O trecho “What are you, greedy?” indica que o ho-
mem rico 
A	 desqualifica as reivindicações de  da popula-

ção pobre.   
B	 não está disposto a abrir mão de sua parte.   
C	 convenceu os pobres de que  da renda é o 

suficiente.   
D	 percebeu as necessidades dos pobres.   
E	 está aberto a negociações.   
 
QUESTÃO 6 — C2 — H6
Leia a charge da questão anterior para responder 
à essa questão
Segundo a charge, o homem rico 
A	 considera que a divisão do bolo é desigual.   
B	 está feliz por poder compartilhar o bolo com 

os pobres.   
C	 deixou a maior parte do bolo para os pobres.   
D	 representa os  mais ricos que detêm  da renda.   
E	 acredita que  da população pobre está satis-

feita com sua parte do bolo.   
 
QUESTÃO 7 — C2 — H6
‘King County Kicks Off Bag Recycling Cam-

paign With ‘Bus Full Of Bags’

LÍNGUA INGLESA
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QUESTÃO 9 — C2 — H5
Observe o quadrinho a seguir.

Na fala da espiga de milho à direita “I spent too 
much time in there, instead!”, o termo em desta-
que se refere 
A	 à pilha de alimentos descartados.   
B	 aos alimentos desperdiçados pelos consumidores.   
C	 ao refrigerador.   
D	 à lata de lixo.   
E	 ao mercado que vende espigas de milho.   

QUESTÃO 10 — C2 — H7
The Future of Food

SCENARIO PLANNING TRAINING

In 2030...
What will we eat?
Where will our food come from?
Will we all have enough?

Using the global system as a backdrop, expert 
scenario
practitioners will help you apply the methodo-
logy that
systematically imagines multiple futures and 
their risks and
opportunities

START ONLINE, THEN COME TO STAN-
FORD UNIVERSITY
Application deadline AUGUST 3, 2015

Online content opens August 10, 2015
Onsite Immersion at Stanford Sept.28-Oct.1, 2015

Apply now at WORLDVIEW.STANFORD.EDU

SPACE LIMITED TO 32 PARTICIPANTS
(Adaptado de Stanford Magazine, July/August 2015, p.3.)

O texto anuncia um 
A	 curso on-line e presencial que oferece uma 

metodologia para ajudar a definir quais ali-
mentos deverão ser consumidos no futuro.   

B	 curso on-line que oferece uma metodologia 
para minimizar riscos no consumo de alimen-
tos no futuro.   

C	 curso on-line e presencial que oferece uma 
metodologia para construção de cenários fu-
turos sobre consumo de alimentos.   

D	 curso presencial que oferece uma metodolo-
gia para ajudar as pessoas a comerem me-
lhor no futuro.   

E	 curso presencial que oferece uma metodolo-
gia para ajudar as pessoas a plantarem com 
mais eficiência no futuro.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — C2 — H7
Para o menino do cartum é surpreendente que 
seus avós 
A	 já possuam contas nas redes virtuais de rela-

cionamento.   
B	 tenham se conhecido nas redes virtuais de 

relacionamento.   

C	 ainda não consigam gerenciar suas relações 
sociais nas redes virtuais de relacionamento.   

D	 tenham conseguido se conhecer fora das re-
des virtuais de relacionamento. 

E	 Não possuam uma conta no Facebook atual-
mente.  

QUESTÃO 2 — C2 — H6
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O cartaz acima critica, de forma irônica, 
A	 a utilização excessiva de combustíveis que 

poluem o meio ambiente.   
B	 as objeções dos ecologistas ao uso do plásti-

co nas sociedades contemporâneas.   
C	 o gasto de dinheiro público para financiar pro-

jetos que poluem o meio ambiente.   
D	 Apesar de tanto recursos naturais, ainda haja 

fome no mundo.
E	 o uso irresponsável de materiais descartáveis 

nas sociedades contemporâneas.   

QUESTÃO 3 — C2 — H6
Para responder à questão, analise a peça publici-
tária de grande circulação nos EUA.

Os elementos da imagem permitem identificar 
um/uma 
A	 propaganda em um ambiente hospitalar.   
B	 anúncio de marca de sofá.   
C	 advertência sobre o tabagismo.   
D	 convite para um evento.   
E	 cartaz de um ambiente residencial.   

QUESTÃO 4 — C2 — H5
The question refer to the following comic strip:

De acordo com a tirinha, 
A	 Calvin está pedindo um conselho de seu pai para 

construir uma armadilha para um tigre.
B	 O pai do Calvin disse seu filho que ele deveria dar 

o tigre abrigo e alimentá-lo.
C	 O pai de Kelvin está ocupado demais para caçar 

um tigre.   
D	 O pai do Calvin ficou satisfeito em aconselhar seu 

filho.
E	 Pai do Calvin disse-lhe, na verdade, para pegar o 

tigre e enchê-lo para restaura a aparência original, 
mas Calvin compreendeu de outra forma.

QUESTÃO 5 — C2 — H6
Leia a charge para responder à questão

O trecho “What are you, greedy?” indica que o ho-
mem rico 
A	 desqualifica as reivindicações de  da popula-

ção pobre.   
B	 não está disposto a abrir mão de sua parte.   
C	 convenceu os pobres de que  da renda é o 

suficiente.   
D	 percebeu as necessidades dos pobres.   
E	 está aberto a negociações.   
 
QUESTÃO 6 — C2 — H6
Leia a charge da questão anterior para responder 
à essa questão
Segundo a charge, o homem rico 
A	 considera que a divisão do bolo é desigual.   
B	 está feliz por poder compartilhar o bolo com 

os pobres.   
C	 deixou a maior parte do bolo para os pobres.   
D	 representa os  mais ricos que detêm  da renda.   
E	 acredita que  da população pobre está satis-

feita com sua parte do bolo.   
 
QUESTÃO 7 — C2 — H6
‘King County Kicks Off Bag Recycling Cam-

paign With ‘Bus Full Of Bags’

LÍNGUA INGLESA
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É possível afirmar que o anúncio acima: 
A	 divulga uma campanha para comprar sacos 

para reciclá-los.   
B	 anuncia uma campanha para recolher sacos em 

uma loja, além de informar como reutilizá-los.
C	 anuncia uma campanha para recolher sacos 

para reciclá-los.
D	 espalha-se uma campanha para comprar sa-

cos para transformá-los em outro tipo de saco.
E	 espalha-se uma campanha para recolher sacos 

para transformá-los em garrafas de plástico.

QUESTÃO 8 — C2-H5
Examine a tira.

No segundo quadrinho da tira, a fala do homem 
no segundo quadrinho revela 
A	 a satisfação de que a troca está funcionando 

ecologicamente bem.   
B	 que a falta de copos de isopor prejudica as 

políticas da companhia.   
C	 que copos de papel não surtiram nenhum 

efeito positivo.   
D	 o desinteresse da companhia pelas questões 

ecológicas.   
E	 que o homem deseja ajudar o planeta..   

QUESTÃO 9 — C2 — H6

Segundo o cartum
A	 os convidados são esperados para se senti-

rem confortáveis.
B	 receber convidados é apenas uma questão 

de habilidade.   

C	 cuidado é necessário quando os convidados 
não são bem vindos.   

D	 anfitriões devem ser educados com os con-
vidados.   

E	 Os convidados devem se sentir como se esti-
vessem em casa.

QUESTÃO 10 
An ideal for which I am prepared to die

This statement was made from the dock at the 
opening of Nelson Mandela’s trial on charges of 
sabotage, at the Supreme Court of South Africa, 
Pretoria, on April 20, 1964. 

Nelson Mandela theguardian.com, Monday, 23 April 2007 00.07BST 

“I am the first accused. I hold a bachelor’s de-
gree in arts and practised as an attorney in Johan-
nesburg for a number of years in partnership with 
Oliver Tambo. I am a convicted prisoner serving 
five years for leaving the country without a permit 
and for inciting people to go on strike at the end 
of May 1961. At the outset, I want to say that the 
suggestion made by the state in its opening that 
the struggle in South Africa is under the influence 
of foreigners or communists is wholly incorrect. 
I have done whatever I did, both as an individu-
al and as a leader of my people, because of my 
experience in South Africa and my own proudly 
felt African background, and not because of what 
any outsider might have said. Having said this, I 
must deal immediately and at some length with 
the question of violence. Some of the things so far 
told to the court are true and some are untrue. I do 
not, however, deny that I planned sabotage. I did 
not plan it in a spirit of recklessness, nor because 
I have any love of violence. I planned it as a result 
of a calm and sober assessment of the political 
situation that had arisen after many years of tyran-
ny, exploitation, and oppression of my people by 
the whites.” 

Disponível em:  Acesso em: 24 fev. 2014. 

Nelson Mandela apresenta-se no início de seu 
julgamento defendendo a África e nesse trecho 
de seu discurso faz duas afirmações que indicam 
seu posicionamento sociopolítico: 
A	 Mandela não se considera culpado das acu-

sações de sabotagem. 
B	 Nelson Mandela defende seu povo da opres-

são dos brancos. 
C	 A África do Sul está totalmente sob a influên-

cia de estrangeiros e comunistas e por esta 
razão Mandela tornou-se líder de seu povo. 

D	 Nelson Mandela diz que suas ações são fruto 
de suas experiências como cidadão da África 
do Sul. 

E	 Mandela foi condenado a cinco anos de pri-
são por furar uma greve em 1961.

LÍNGUA INGLESA
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ENEM - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de acesso a infor-
mações e a outras culturas e grupos sociais. 
 
H5 – Associar vocábulos e expressões de um tex-
to em LEM ao seu tema. 
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus 
mecanismos como meio de ampliar as possibi-
lidades de acesso a informações, tecnologias e 
culturas. 
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas 
linguísticas, sua função e seu uso social. 
H8 - Reconhecer a importância da produção cul-
tural em LEM como representação da diversidade 
cultural e linguística.

EXERCÍCIOS E BASE

QUESTÃO 1 — (2012) Habilidade 05

QUINO. Disponible em: http://mafalda.dreamers.com.acesso em 27 fev. 2012

A personagem Susanita, no último quadro, inven-
ta o vocábulo mujerez, utilizando-se de um recur-
so de formação de palavra existente na língua 
espanhola. Na concepção da personagem, o sen-
tido do vocábulo mujerez remete à
A	 falta de feminilidade das mulheres que não se 

dedicam às tarefas domésticas.
B	 valorização das mulheres que realizam todas 

as tarefas domésticas.
C	 inferioridade das mulheres que praticam as 

tarefas domésticas.
D	 relevância social das mulheres que possuem 

empregados para realizar as tarefas domés-
ticas.

E	 independência das mulheres que não se 
prendem apenas às tarefas domésticas.

QUESTÃO 2 — (2011)
‘Desmachupizar’ el turismo

Es ya un lugar común escuchar aquello de 
que hay que desmachupizar el turismo en Perú y 
buscar visitantes en las demás atracciones (y son 
muchas) que tiene el país, naturales y arqueológi-
cas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegab-
le. La Cámara Nacional de Turismo considera que 
Machu Picchu significa el 70 % de los ingresos 
por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene 
como primer destino la ciudadela inca visita entre 
tres y cinco lugares más (la ciudad de Cuzco, la 
de Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca 
y la selva) y deja en el país un promedio de 2.200 
dólares (unos 1.538 euros).

Carlos Canales, presidente de Canatur, seña-
ló que la ciudadela tiene capacidad para recibir 
más visitantes que en la actualidad (un máximo 
de 3.000) con un sistema planificado de horarios y 
rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embar-
go, la Unesco ha advertido en varias ocasiones 
que el monumento se encuentra cercano al punto 
de saturación y el Gobierno no debe emprender 
ninguna política de captación de nuevos visitan-
tes, algo con lo que coincide el viceministro Roca 
Rey.

www.elpais.com 21 jun.2011

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocu-
pação diante de um problema no Peru, que pode 
ser resumido pelo vocábulo “desmachupizar”, re-
ferindo-se
A	 à escassez de turistas no país
B	 ao difícil acesso ao lago Titicaca
C	 à destruição da arqueologia no país
D	 ao excesso de turistas na terra dos incas
E	 à falta de atrativos turísticos em Arequipa

QUESTÃO 3 — (2012 — Habilidade 06)
Excavarán plaza ceremonial del frontis norte 

de huaca de la Luna
Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los es-

combros del saqueo colonial y de las excavacio-
nes de los últimos años en huaca de la Luna, este 
año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis 
norte, en donde se ubica la gran fachada del si-
tio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, 
informaron hoy fuentes culturales. Después de 
varias semanas de trabajo, el material fue sacado 
del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la 
extensión y forma del patio que, según las investi-
gaciones, sirvió hace unos 1,500 como escenario 
de extraños rituales.

El codirector del Proyecto Arqueológico Hua-
cas del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gamarra, 
sostuvo que con la zona limpia de escombros, los 
visitantes conocerán la verdadera proporción de 
la imponente fachada, tal y como la conocieron 
los moches. Por su parte, el arqueólogo Santia-
go Uceda, también codirector del proyecto, dijo 
que las excavaciones se iniciarán este año para 
determinar qué otros elementos componían di-
cha área. “Hace poco nos sorprendió encontrar 
un altar semicircular escalonado. Era algo que no 
esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es 
lo que aún está escondido en la zona que explo-
raremos”, señaló Uceda a la Agencia Andina.

La huaca de la Luna se localiza en el distrito 
trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe 
adornada, en sus murales, con impresionantes 
imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto 
relieve.

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-excavaran-plaza-ceremonial-del-
-frontis-norte-huaca-de-luna-401568.aspx#.U3Vy4Cm5fIU

LÍNGUA ESPANHOLA
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É possível afirmar que o anúncio acima: 
A	 divulga uma campanha para comprar sacos 

para reciclá-los.   
B	 anuncia uma campanha para recolher sacos em 

uma loja, além de informar como reutilizá-los.
C	 anuncia uma campanha para recolher sacos 

para reciclá-los.
D	 espalha-se uma campanha para comprar sa-

cos para transformá-los em outro tipo de saco.
E	 espalha-se uma campanha para recolher sacos 

para transformá-los em garrafas de plástico.

QUESTÃO 8 — C2-H5
Examine a tira.

No segundo quadrinho da tira, a fala do homem 
no segundo quadrinho revela 
A	 a satisfação de que a troca está funcionando 

ecologicamente bem.   
B	 que a falta de copos de isopor prejudica as 

políticas da companhia.   
C	 que copos de papel não surtiram nenhum 

efeito positivo.   
D	 o desinteresse da companhia pelas questões 

ecológicas.   
E	 que o homem deseja ajudar o planeta..   

QUESTÃO 9 — C2 — H6

Segundo o cartum
A	 os convidados são esperados para se senti-

rem confortáveis.
B	 receber convidados é apenas uma questão 

de habilidade.   

C	 cuidado é necessário quando os convidados 
não são bem vindos.   

D	 anfitriões devem ser educados com os con-
vidados.   

E	 Os convidados devem se sentir como se esti-
vessem em casa.

QUESTÃO 10 
An ideal for which I am prepared to die

This statement was made from the dock at the 
opening of Nelson Mandela’s trial on charges of 
sabotage, at the Supreme Court of South Africa, 
Pretoria, on April 20, 1964. 

Nelson Mandela theguardian.com, Monday, 23 April 2007 00.07BST 

“I am the first accused. I hold a bachelor’s de-
gree in arts and practised as an attorney in Johan-
nesburg for a number of years in partnership with 
Oliver Tambo. I am a convicted prisoner serving 
five years for leaving the country without a permit 
and for inciting people to go on strike at the end 
of May 1961. At the outset, I want to say that the 
suggestion made by the state in its opening that 
the struggle in South Africa is under the influence 
of foreigners or communists is wholly incorrect. 
I have done whatever I did, both as an individu-
al and as a leader of my people, because of my 
experience in South Africa and my own proudly 
felt African background, and not because of what 
any outsider might have said. Having said this, I 
must deal immediately and at some length with 
the question of violence. Some of the things so far 
told to the court are true and some are untrue. I do 
not, however, deny that I planned sabotage. I did 
not plan it in a spirit of recklessness, nor because 
I have any love of violence. I planned it as a result 
of a calm and sober assessment of the political 
situation that had arisen after many years of tyran-
ny, exploitation, and oppression of my people by 
the whites.” 

Disponível em:  Acesso em: 24 fev. 2014. 

Nelson Mandela apresenta-se no início de seu 
julgamento defendendo a África e nesse trecho 
de seu discurso faz duas afirmações que indicam 
seu posicionamento sociopolítico: 
A	 Mandela não se considera culpado das acu-

sações de sabotagem. 
B	 Nelson Mandela defende seu povo da opres-

são dos brancos. 
C	 A África do Sul está totalmente sob a influên-

cia de estrangeiros e comunistas e por esta 
razão Mandela tornou-se líder de seu povo. 

D	 Nelson Mandela diz que suas ações são fruto 
de suas experiências como cidadão da África 
do Sul. 

E	 Mandela foi condenado a cinco anos de pri-
são por furar uma greve em 1961.

LÍNGUA INGLESA
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ENEM - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de acesso a infor-
mações e a outras culturas e grupos sociais. 
 
H5 – Associar vocábulos e expressões de um tex-
to em LEM ao seu tema. 
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus 
mecanismos como meio de ampliar as possibi-
lidades de acesso a informações, tecnologias e 
culturas. 
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas 
linguísticas, sua função e seu uso social. 
H8 - Reconhecer a importância da produção cul-
tural em LEM como representação da diversidade 
cultural e linguística.

EXERCÍCIOS E BASE

QUESTÃO 1 — (2012) Habilidade 05

QUINO. Disponible em: http://mafalda.dreamers.com.acesso em 27 fev. 2012

A personagem Susanita, no último quadro, inven-
ta o vocábulo mujerez, utilizando-se de um recur-
so de formação de palavra existente na língua 
espanhola. Na concepção da personagem, o sen-
tido do vocábulo mujerez remete à
A	 falta de feminilidade das mulheres que não se 

dedicam às tarefas domésticas.
B	 valorização das mulheres que realizam todas 

as tarefas domésticas.
C	 inferioridade das mulheres que praticam as 

tarefas domésticas.
D	 relevância social das mulheres que possuem 

empregados para realizar as tarefas domés-
ticas.

E	 independência das mulheres que não se 
prendem apenas às tarefas domésticas.

QUESTÃO 2 — (2011)
‘Desmachupizar’ el turismo

Es ya un lugar común escuchar aquello de 
que hay que desmachupizar el turismo en Perú y 
buscar visitantes en las demás atracciones (y son 
muchas) que tiene el país, naturales y arqueológi-
cas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegab-
le. La Cámara Nacional de Turismo considera que 
Machu Picchu significa el 70 % de los ingresos 
por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene 
como primer destino la ciudadela inca visita entre 
tres y cinco lugares más (la ciudad de Cuzco, la 
de Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca 
y la selva) y deja en el país un promedio de 2.200 
dólares (unos 1.538 euros).

Carlos Canales, presidente de Canatur, seña-
ló que la ciudadela tiene capacidad para recibir 
más visitantes que en la actualidad (un máximo 
de 3.000) con un sistema planificado de horarios y 
rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embar-
go, la Unesco ha advertido en varias ocasiones 
que el monumento se encuentra cercano al punto 
de saturación y el Gobierno no debe emprender 
ninguna política de captación de nuevos visitan-
tes, algo con lo que coincide el viceministro Roca 
Rey.

www.elpais.com 21 jun.2011

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocu-
pação diante de um problema no Peru, que pode 
ser resumido pelo vocábulo “desmachupizar”, re-
ferindo-se
A	 à escassez de turistas no país
B	 ao difícil acesso ao lago Titicaca
C	 à destruição da arqueologia no país
D	 ao excesso de turistas na terra dos incas
E	 à falta de atrativos turísticos em Arequipa

QUESTÃO 3 — (2012 — Habilidade 06)
Excavarán plaza ceremonial del frontis norte 

de huaca de la Luna
Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los es-

combros del saqueo colonial y de las excavacio-
nes de los últimos años en huaca de la Luna, este 
año se intervendrá la plaza ceremonial del frontis 
norte, en donde se ubica la gran fachada del si-
tio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, 
informaron hoy fuentes culturales. Después de 
varias semanas de trabajo, el material fue sacado 
del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la 
extensión y forma del patio que, según las investi-
gaciones, sirvió hace unos 1,500 como escenario 
de extraños rituales.

El codirector del Proyecto Arqueológico Hua-
cas del Sol y la Luna, Ricardo Morales Gamarra, 
sostuvo que con la zona limpia de escombros, los 
visitantes conocerán la verdadera proporción de 
la imponente fachada, tal y como la conocieron 
los moches. Por su parte, el arqueólogo Santia-
go Uceda, también codirector del proyecto, dijo 
que las excavaciones se iniciarán este año para 
determinar qué otros elementos componían di-
cha área. “Hace poco nos sorprendió encontrar 
un altar semicircular escalonado. Era algo que no 
esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber qué es 
lo que aún está escondido en la zona que explo-
raremos”, señaló Uceda a la Agencia Andina.

La huaca de la Luna se localiza en el distrito 
trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe 
adornada, en sus murales, con impresionantes 
imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto 
relieve.

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-excavaran-plaza-ceremonial-del-
-frontis-norte-huaca-de-luna-401568.aspx#.U3Vy4Cm5fIU

LÍNGUA ESPANHOLA
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O texto apresenta informações sobre um futuro 
trabalho de escavação de um sítio arqueológico 
peruano. Sua leitura permite inferir que
A	 a pirâmide Huaca de la Luna foi construída 

durante o período colonial peruano.
B	 o sítio arqueológico contem um altar semicir-

cular bastante deteriorado.
C	 a pirâmide Huaca de la Luna foi construída 

com cerâmica.
D	 o sítio arqueológico possui um pátio que foi 

palco de rituais.
E	 o sítio arqueológico mantém escombros dei-

xados pela civilização moche.

QUESTÃO 4 — (2012)
Las Malvinas son nuestras

Sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no 
se basa en sentimientos nacionalistas, sino en 
normas y principios del derecho internacional 
que, si bien pueden suscitar interpretaciones en 
contrario por parte de los británicos, tienen la fuer-
za suficiente para imponerse.

Los británicos optaron por sostener el derecho 
de autodeterminación de los habitantes de las is-
las, invocando la resolución 1514 de las Naciones 
Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el de-
recho de independizarse de los Estados colonia-
listas. Pero esta tesitura es también indefendible. 
La citada resolución se aplica a los casos de pue-
blos sojuzgados por una potencia extranjera, que 
no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña 
procedió a expulsar a los argentinos que residían 
en las islas, reemplazándolos por súbditos de la 
corona que pasaron a ser kelpers y luego ciuda-
danos británicos. Además, según surge de la mis-
ma resolución, el principio de autodeterminación  
no es de aplicación cuando afecta la integridad 
territorial de un país.

Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina 
con los habitantes británicos de las islas en caso 
de ser recuperadas, la respuesta se encuentra en 
la cláusula transitoria primera de la Constitución 
Nacional sancionada por la reforma de 1994, que 
impone respetar el modo de vida de los isleños, lo 
que además significa respetar sus intereses.

MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado).

O texto apresenta uma opinião em relação à dis-
puta entre e a Argentina e o Reino Unido pela so-
berania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo 
Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião 
apoia a reclamação argentina desse arquipélago, 
argumentando que
A	 a descolonização das ilhas em disputa está 

contemplada na lei comum britânica.
B	 as Nações Unidas estão desacreditadas devi-

do à ambiguidade das suas resoluções.
C	 o princípio de autodeterminação carece de 

aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas.

D	 a população inglesa compreende a reivindica-
ção nacionalista da administração argentina.

E	 os cidadãos de origem britânica assentados 
nas ilhas seriam repatriados para a Inglaterra.

QUESTÃO 5 — (2013)
Pero un día, le fue presentado a Cortés un tri-

buto bien distinto: un obsequio de veinte esclavas 
llegó hasta el campamento español y entre ellas, 
Cortés escogió a una.

Descrita por el cronista de la expedición, Ber-
nal Díaz del Castillo, como mujer de “buen pare-
cer y entremetida y desenvuelta”, el nombre in-
dígena de esta mujer era Mailntzin, indicativo de 
que había nacido bajo signos de contienda y des-
ventura. Sus padres la vendieron como esclava; 
los españoles la llamaron doña Marina, pero su 
pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquis-
tador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera 
de estos nombres, la mujer conoció un extraordi-
nario destino. Se convirtió en “mi lengua”, pues 
Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua 
que habría de guiarle a lo largo y alto del Imperio 
azteca, demostrando que algo estaba podrido en 
el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran 
descontento y que el Imperio tenía pies de barro.
FUENTES, C. EI espejo enterrado, Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na 
história da conquista espanhola na América, ao 
atuar como
A	 intérprete do conquistador, possibilitando-lhe 

conhecer as fragilidades do Império. 
B	 escrava dos espanhóis, colocando-se a servi-

ço dos objetivos da Coroa. 
C	 amante do conquistador, dando origem à mis-

cigenação étnica. 
D	 voz do seu povo, defendendo os interesses 

políticos do Império asteca. 
E	 maldição dos astecas, infundindo a corrupção 

no governo de Montezuma.

QUESTÃO 6 — (2013)
Pensar la lengua del siglo XXI

Aceptada la dicotomía entre “español general” 
académico y “español periférico” americano, la ca-
pacidad financiera de la Real Academia, apoyada 
por la corona y las grandes empresas transnacio-
nales españolas, no promueve la conservación de 
la unidad, sino la unificación del español, dirigida 
e impuesta desde España (la Fundación Español 
Urgente: Fundeu). Unidad y unificación no son lo 
mismo: la unidad ha existido siempre y con ella la 
variedad de la lengua, riqueza suprema de nues-
tras culturas nacionales; la unificación lleva a la 
pérdida de las diferencias culturales, que nutren 
al ser humano y son tan importantes como la di-
versidad biológica de la Tierra.
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Culturas nacionales: desde que nacieron los pri-
meros criollos, mestizos y mulatos en el continen-
te hispanoamericano, las diferencias de coloniza-
ción, las improntas que dejaron en las nacientes 
sociedades americanas los pueblos aborígenes, 
la explotación de las riquezas naturales, las redes 
comerciales coloniales fueron creando culturas 
propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo 
común de la tradición española. Después de las 
independencias, cuando se instituyeron nuestras 
naciones, bajo diferentes influencias, ya france-
sas, ya inglesas; cuando los inmigrantes italianos, 
sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay 
o Venezuela, esas culturas nacionales se conso-
lidaron y con ellas su español, pues la lengua es, 
ante todo, constituyente. Así, el español actual de 
España no es sino una más de las lenguas na-
cionales del mundo hispánico. El español actual 
es el conjunto de veintidós españoles nacionales, 
que tienen sus propias características; ninguno 
vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por 
eso, una lengua pluricéntrica. 

LARA, L.F. Disponível em: www.revistaenie.clarin.com. Acesso em: 25 fev. 2013.

O texto aborda a questão da língua espanhola no 
século XXI e tem como função apontar que
A	 as especificidades culturais rompem com a 

unidade hispânica.
B	 as variedades do espanhol têm igual relevân-

cia linguística e cultural.
C	 a unidade linguística do espanhol fortalece a 

identidade cultural hispânica.
D	 a consolidação das diferenças da língua pre-

judica sua projeção mundial.
E	 a unificação da língua enriquece a competên-

cia linguística dos falantes.

QUESTÃO 7 — (2010)

Disponible em: www.gaturro.com.Acesso em: 10 ago. 2010

O gênero textual história em quadrinhos pode ser 
usado com a intenção de provocar humor. Na tira, 
o cartunista Nik atinge o clímax dessa intenção 
quando:
A	 apresenta, já no primeiro quadro, a contradi-

ção de humores nas feições da professora e 
do aluno.

B	 sugere, com os pontos de exclamação, a en-
tonação incrédula de Gaturro em relação à 
pergunta de Ágatha.

C	 compõe um cenário irreal em que uma pro-
fessora não percebe no texto de um aluno 
sua verdadeira intenção.

D	 Aponta que Ághata desconstrói a ideia inicial 
de Gaturro a respeito das reais intenções da 
professora.

E	 congela a imagem de Ágatha, indicando seu 
desinteresse pela situação vivida por Gaturro.

QUESTÃO 8 — (2010) 
El sistema que se ha estado utilizando es el 

de urna electrónica con teclado numérico para 
la emisión del voto. Tiene botones especiales de 
confirmación e impresión de acta inicial con acti-
vación por clave. La caja de balotas electrónicas 
es una computadora personal con un uso especí-
fico que tiene las siguientes características: resis-
tente, pequeña en dimensión, liviana, con fuentes 
autónomas de energía y recursos de seguridad. 
La característica más destacable del sistema bra-
sileño reside en que permite unificar el registro y 
verificación de la identidad del elector, la emisión 
y el escrutinio de voto en una misma máquina.

Voto electrónico en Brasil. Disponível emwww.votoelectronico.info/blog. 
Acesso em 12/04/2009 (adaptado)

Pela observação da imagem e leitura do texto a 
respeito da votação eletrônica no Brasil, identifi-
ca-se como tema:
A	 a funcionalidade dos computadores, por meio 

das palavras-chave teclado, botones, impre-
sión, electrónicas e computadora.

B	 a evolução das máquinas modernas, por meio 
das palavras-chave teclado, botones electró-
nicas energia e máquina.

C	 a segurança da informação, por meio das pa-
lavras-chave electrónica, clave, seguridad, 
verificación e identidad.

D	 o sistema brasileiro de votação eletrônica, por 
meio das palavras-chave urna, teclado, voto, 
botones e elector.

E	 a linguagem matemática, por meio das pala-
vras-chave numérico, clave, pequeña, dimen-
sión e energia.

QUESTÃO 9 — (2011)
Los fallos de software en aparatos médicos, 

como marcapasos, van a ser una creciente ame-
naza para la salud pública, según el informe de 
Software Freedom Law Center (SFLC) que ha 
sido presentado hoy en Portland (EEUU), en la 
Open Source Convention (OSCON).

La ponencia “Muerto por el código: transparen-
cia de software en los dispositivos médicos im-
plantables” aborda el riesgo potencialmente mor-
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O texto apresenta informações sobre um futuro 
trabalho de escavação de um sítio arqueológico 
peruano. Sua leitura permite inferir que
A	 a pirâmide Huaca de la Luna foi construída 

durante o período colonial peruano.
B	 o sítio arqueológico contem um altar semicir-

cular bastante deteriorado.
C	 a pirâmide Huaca de la Luna foi construída 

com cerâmica.
D	 o sítio arqueológico possui um pátio que foi 

palco de rituais.
E	 o sítio arqueológico mantém escombros dei-

xados pela civilização moche.

QUESTÃO 4 — (2012)
Las Malvinas son nuestras

Sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no 
se basa en sentimientos nacionalistas, sino en 
normas y principios del derecho internacional 
que, si bien pueden suscitar interpretaciones en 
contrario por parte de los británicos, tienen la fuer-
za suficiente para imponerse.

Los británicos optaron por sostener el derecho 
de autodeterminación de los habitantes de las is-
las, invocando la resolución 1514 de las Naciones 
Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el de-
recho de independizarse de los Estados colonia-
listas. Pero esta tesitura es también indefendible. 
La citada resolución se aplica a los casos de pue-
blos sojuzgados por una potencia extranjera, que 
no es el caso de Malvinas, donde Gran Bretaña 
procedió a expulsar a los argentinos que residían 
en las islas, reemplazándolos por súbditos de la 
corona que pasaron a ser kelpers y luego ciuda-
danos británicos. Además, según surge de la mis-
ma resolución, el principio de autodeterminación  
no es de aplicación cuando afecta la integridad 
territorial de un país.

Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina 
con los habitantes británicos de las islas en caso 
de ser recuperadas, la respuesta se encuentra en 
la cláusula transitoria primera de la Constitución 
Nacional sancionada por la reforma de 1994, que 
impone respetar el modo de vida de los isleños, lo 
que además significa respetar sus intereses.

MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado).

O texto apresenta uma opinião em relação à dis-
puta entre e a Argentina e o Reino Unido pela so-
berania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo 
Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião 
apoia a reclamação argentina desse arquipélago, 
argumentando que
A	 a descolonização das ilhas em disputa está 

contemplada na lei comum britânica.
B	 as Nações Unidas estão desacreditadas devi-

do à ambiguidade das suas resoluções.
C	 o princípio de autodeterminação carece de 

aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas.

D	 a população inglesa compreende a reivindica-
ção nacionalista da administração argentina.

E	 os cidadãos de origem britânica assentados 
nas ilhas seriam repatriados para a Inglaterra.

QUESTÃO 5 — (2013)
Pero un día, le fue presentado a Cortés un tri-

buto bien distinto: un obsequio de veinte esclavas 
llegó hasta el campamento español y entre ellas, 
Cortés escogió a una.

Descrita por el cronista de la expedición, Ber-
nal Díaz del Castillo, como mujer de “buen pare-
cer y entremetida y desenvuelta”, el nombre in-
dígena de esta mujer era Mailntzin, indicativo de 
que había nacido bajo signos de contienda y des-
ventura. Sus padres la vendieron como esclava; 
los españoles la llamaron doña Marina, pero su 
pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquis-
tador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera 
de estos nombres, la mujer conoció un extraordi-
nario destino. Se convirtió en “mi lengua”, pues 
Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua 
que habría de guiarle a lo largo y alto del Imperio 
azteca, demostrando que algo estaba podrido en 
el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran 
descontento y que el Imperio tenía pies de barro.
FUENTES, C. EI espejo enterrado, Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na 
história da conquista espanhola na América, ao 
atuar como
A	 intérprete do conquistador, possibilitando-lhe 

conhecer as fragilidades do Império. 
B	 escrava dos espanhóis, colocando-se a servi-

ço dos objetivos da Coroa. 
C	 amante do conquistador, dando origem à mis-

cigenação étnica. 
D	 voz do seu povo, defendendo os interesses 

políticos do Império asteca. 
E	 maldição dos astecas, infundindo a corrupção 

no governo de Montezuma.

QUESTÃO 6 — (2013)
Pensar la lengua del siglo XXI

Aceptada la dicotomía entre “español general” 
académico y “español periférico” americano, la ca-
pacidad financiera de la Real Academia, apoyada 
por la corona y las grandes empresas transnacio-
nales españolas, no promueve la conservación de 
la unidad, sino la unificación del español, dirigida 
e impuesta desde España (la Fundación Español 
Urgente: Fundeu). Unidad y unificación no son lo 
mismo: la unidad ha existido siempre y con ella la 
variedad de la lengua, riqueza suprema de nues-
tras culturas nacionales; la unificación lleva a la 
pérdida de las diferencias culturales, que nutren 
al ser humano y son tan importantes como la di-
versidad biológica de la Tierra.
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Culturas nacionales: desde que nacieron los pri-
meros criollos, mestizos y mulatos en el continen-
te hispanoamericano, las diferencias de coloniza-
ción, las improntas que dejaron en las nacientes 
sociedades americanas los pueblos aborígenes, 
la explotación de las riquezas naturales, las redes 
comerciales coloniales fueron creando culturas 
propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo 
común de la tradición española. Después de las 
independencias, cuando se instituyeron nuestras 
naciones, bajo diferentes influencias, ya france-
sas, ya inglesas; cuando los inmigrantes italianos, 
sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay 
o Venezuela, esas culturas nacionales se conso-
lidaron y con ellas su español, pues la lengua es, 
ante todo, constituyente. Así, el español actual de 
España no es sino una más de las lenguas na-
cionales del mundo hispánico. El español actual 
es el conjunto de veintidós españoles nacionales, 
que tienen sus propias características; ninguno 
vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por 
eso, una lengua pluricéntrica. 

LARA, L.F. Disponível em: www.revistaenie.clarin.com. Acesso em: 25 fev. 2013.

O texto aborda a questão da língua espanhola no 
século XXI e tem como função apontar que
A	 as especificidades culturais rompem com a 

unidade hispânica.
B	 as variedades do espanhol têm igual relevân-

cia linguística e cultural.
C	 a unidade linguística do espanhol fortalece a 

identidade cultural hispânica.
D	 a consolidação das diferenças da língua pre-

judica sua projeção mundial.
E	 a unificação da língua enriquece a competên-

cia linguística dos falantes.

QUESTÃO 7 — (2010)

Disponible em: www.gaturro.com.Acesso em: 10 ago. 2010

O gênero textual história em quadrinhos pode ser 
usado com a intenção de provocar humor. Na tira, 
o cartunista Nik atinge o clímax dessa intenção 
quando:
A	 apresenta, já no primeiro quadro, a contradi-

ção de humores nas feições da professora e 
do aluno.

B	 sugere, com os pontos de exclamação, a en-
tonação incrédula de Gaturro em relação à 
pergunta de Ágatha.

C	 compõe um cenário irreal em que uma pro-
fessora não percebe no texto de um aluno 
sua verdadeira intenção.

D	 Aponta que Ághata desconstrói a ideia inicial 
de Gaturro a respeito das reais intenções da 
professora.

E	 congela a imagem de Ágatha, indicando seu 
desinteresse pela situação vivida por Gaturro.

QUESTÃO 8 — (2010) 
El sistema que se ha estado utilizando es el 

de urna electrónica con teclado numérico para 
la emisión del voto. Tiene botones especiales de 
confirmación e impresión de acta inicial con acti-
vación por clave. La caja de balotas electrónicas 
es una computadora personal con un uso especí-
fico que tiene las siguientes características: resis-
tente, pequeña en dimensión, liviana, con fuentes 
autónomas de energía y recursos de seguridad. 
La característica más destacable del sistema bra-
sileño reside en que permite unificar el registro y 
verificación de la identidad del elector, la emisión 
y el escrutinio de voto en una misma máquina.

Voto electrónico en Brasil. Disponível emwww.votoelectronico.info/blog. 
Acesso em 12/04/2009 (adaptado)

Pela observação da imagem e leitura do texto a 
respeito da votação eletrônica no Brasil, identifi-
ca-se como tema:
A	 a funcionalidade dos computadores, por meio 

das palavras-chave teclado, botones, impre-
sión, electrónicas e computadora.

B	 a evolução das máquinas modernas, por meio 
das palavras-chave teclado, botones electró-
nicas energia e máquina.

C	 a segurança da informação, por meio das pa-
lavras-chave electrónica, clave, seguridad, 
verificación e identidad.

D	 o sistema brasileiro de votação eletrônica, por 
meio das palavras-chave urna, teclado, voto, 
botones e elector.

E	 a linguagem matemática, por meio das pala-
vras-chave numérico, clave, pequeña, dimen-
sión e energia.

QUESTÃO 9 — (2011)
Los fallos de software en aparatos médicos, 

como marcapasos, van a ser una creciente ame-
naza para la salud pública, según el informe de 
Software Freedom Law Center (SFLC) que ha 
sido presentado hoy en Portland (EEUU), en la 
Open Source Convention (OSCON).

La ponencia “Muerto por el código: transparen-
cia de software en los dispositivos médicos im-
plantables” aborda el riesgo potencialmente mor-
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tal de los defectos informáticos en los aparatos 
médicos implantados en las personas.

Según SFLC, millones de personas con condi-
ciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, 
obesidad, e, incluso, la depresión dependen de 
implantes, pero el software permanece oculto a 
los pacientes y sus médicos.

La SFLC recuerda graves fallos informáticos 
ocurridos en otros campos, como en elecciones, 
en la fabricación de coches, en las líneas aéreas 
comerciales o en los mercados financieros.

Disponível em: http://elpais.com. Acesso em 24 de jul. 2010 (adaptado)

O título da palestra, citado no texto, antecipa o 
tema que será tratado e mostra que o autor tem a 
intenção de:
A	 relatar novas experiências em tratamento de 

saúde.
B	 alertar sobre os riscos mortais de determina-

dos softwares de uso médico para o ser hu-
mano.

C	 denunciar falhas médicas na implantação de 
softwares em seres humanos.

D	 divulgar novos softwares presentes em apa-
relhos médicos lançados no mercado.

E	 apresentar os defeitos mais comuns de sof-
twares em aparelhos médicos.

QUESTÃO 10 — (2012 — Habilidade 07)
Nuestra comarca del mundo, que hoy llama-

mos América Latina perfeccionó sus funciones. 
Este ya no es el reino de las maravillas donde la 
realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era 
humillada por los trofeos de la conquista, los ya-
cimientos de oro y las montañas de plata. Pero la 
región sigue trabajando de sirvienta. Es América 
Latina, la región de las venas abiertas. Desde el 
descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha 
trasmutado siempre en capital europeo o, más 
tarde, norteamericano, y como tal se ha acumu-
lado y se acumula en los lejanos centros del po-
der. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades 
ricas en minerales, los hombres y su capacidad 
de trabajo y de consumo, los recursos naturales 
y los recursos humanos. EI modo de producción 
y la estructura de clases de cada lugar han sido 
sucesivamente determinados, desde fuera, por su 
incorporación al engranaje universal del capitalis-
mo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la 
victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siem-
pre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad 
de otros: los imperios y sus caporales nativos. 

GALEANO; E. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Sigla 
Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 

A partir da leitura do texto: infere-se que, ao longo 
da história da América Latina, 
A	 suas relações com as nações exploradoras 

sempre se caracterizaram por uma rede de 
dependências. 

B	 seus países sempre foram explorados pelas 
mesmas nações desde o início do processo 
de colonização. 

C	 sua sociedade sempre resistiu à aceitação do 
capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. 

D	 suas riquezas sempre foram acumuladas lon-
ge dos centros de poder. 

E	 suas riquezas nunca serviram ao enriqueci-
mento das elites locais.

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — (2013) 

A charge evoca uma situação de disputa. Seu 
efeito humorístico reside no (a)

(acesso - Enem – 2013)

A	 aceitação imediata da provocação
B	 descaracterização do convite a um desafio
C	 sugestão de armas não convencionais para 

um duelo
D	 deslocamento temporal do comentário lateral
E	 posicionamento relaxado dos personagens

QUESTÃO 2 — (2011)
Es posible reducir la basura

En México se producen más de 10 Millones 
de m³ de basura mensualmente, depositados en 
más de 50 mil tiraderos de basura legales y clan-
destinos, que afectan de manera directa nuestra 
calidad de vida, pues nuestros recursos naturales 
son utilizados desproporcionalmente, como ma-
terias primas que luego desechamos y tiramos 
convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de 
infección.

Todo aquello que compramos y consumimos 
tiene una relación directa con lo que tiramos. Con-
sumiendo racionalmente, evitando el derroche y 
usando solo lo indispensable, directamente cola-
boramos con el cuidado del ambiente.

Si la basura se compone de varios desperdi-
cios y si como desperdicios no fueron basura si 
los separamos adecuadamente podremos contro-
larlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se 
traduce en importantes ahorros de energía, ahor-
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ro de agua potable, ahorro de materias primas, 
menor impacto en los ecosistemas y sus recursos 
naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Es necesario saber para empezar a actuar....
Disponível em: http://tododecarton.com.mx. Acesso em 27 de abr. 2010

A partir do que se afirma no último parágrafo: “Es 
necesario saber para empezar a actuar ...” , po-
de-se constatar que o texto foi escrito com a in-
tenção de:
A	 informar o leitor a respeito da importância da 

reciclagem para a conservação do meio am-
biente.

B	 indicar os cuidados que se deve ter para não 
consumir alimentos que podem ser focos de 
infecção.

C	 denunciar o quanto o consumismo é nocivo, 
pois é o gerador dos dejetos produzidos no 
México.

D	 ensinar como economizar tempo, dinheiro e 
esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo 
legalizados.

E	 alertar a população mexicana para os perigos 
causados pelos consumidores de matéria-pri-
ma reciclável.

QUESTÃO 3 — (2011 — Habilidade 08)
El tango

Ya sea como danza, música, poesía o cabal 
expresión de una filosofía de vida, el tango po-
see una larga y valiosa trayectoria, jalonada do 
encuentros y desencuentros, amores y odios, na-
cida desde lo más hondo de la historia argentina,
El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor 
la clase mediana porteña, que ameniza sus mo-
mentos de diversión con nuevas composiciones, 
sustituyendo el carácter malevo del tango primi-
tivo por una nueva poesía más acorde con las 
concepciones estéticas provenientes de Londres 
y Paris.

Ya en la década del ’20 el tango se anima in-
cluso a traspasar las fronteras del país, recalando 
enlujosos salones parisinos donde es aclamado 
por públicos selectos que adhieren entusiastas a 
la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo 
de los bajos fondos porteños; ahora se escucha y 
se baila en salones elegantes, clubs y casas par-
ticulares.

El tango revive con juveniles fuerzas en aji-
ronadas versiones de grupos rockeros, presen-
taciones en elegantes reductos de San Telmo, 
Barracas y La Boca y películas foráneas que lo 
divulgan por el mundo entero.
Disponível em: http://www.elpolvorin.over-blog.es. Acesso em 22 de jun. 2011.

Sabendo-se que a produção cultural de um país 
pode influenciar, retratar ou, inclusive, ser reflexo 
de acontecimentos de sua história, o tango, dentro 
do contexto histórico argentino, é reconhecido por:

A	 manter-se inalterado ao longo de sua história 
no país.

B	 influenciar os subúrbios, sem chegar a outras 
regiões.

C	 sobreviver e se difundir, ultrapassando as 
fronteiras do país.

D	 manifestar seu valor primitivo nas diferentes 
camadas.

E	 ignorar a influência de países europeus, como 
Inglaterra e França.

QUESTÃO 4 — (2012)
Obituario*

Lo enterraron en el corazón de un bosque de 
pinos 
y sin embargo el ataúd de pino fue importado 
de Ohio; 
lo enterraron al borde de una  mina de hierro 
y sin embargo los clavos de su ataúd 
y el hierro de la pala fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo la lanas de los festones del 
ataúd eran  de California. 
Lo enterraron con un traje  de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una  camisa  de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver.

*Paráfrasis  de un famoso texto norteamericano.

NOGUERAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante. La Habana: Unea,  1977.

O texto de Luis Rogelio Nogueras faz  uma crítica
A	 à dependência de produtos estrangeiros por 

uma nação. 
B	 ao comércio desigual entre Guatemala e Esta-

dos Unidos. 
C	 à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
D	 às dificuldades para a realização de um  funeral. 
E	 à ausência de recursos naturais na Guatemala.

QUESTÃO 5 — (2013)
Cabra sola

Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;
Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.
¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle siempre en-
cuentro un lirio de alegría.
Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
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tal de los defectos informáticos en los aparatos 
médicos implantados en las personas.

Según SFLC, millones de personas con condi-
ciones crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, 
obesidad, e, incluso, la depresión dependen de 
implantes, pero el software permanece oculto a 
los pacientes y sus médicos.

La SFLC recuerda graves fallos informáticos 
ocurridos en otros campos, como en elecciones, 
en la fabricación de coches, en las líneas aéreas 
comerciales o en los mercados financieros.

Disponível em: http://elpais.com. Acesso em 24 de jul. 2010 (adaptado)

O título da palestra, citado no texto, antecipa o 
tema que será tratado e mostra que o autor tem a 
intenção de:
A	 relatar novas experiências em tratamento de 

saúde.
B	 alertar sobre os riscos mortais de determina-

dos softwares de uso médico para o ser hu-
mano.

C	 denunciar falhas médicas na implantação de 
softwares em seres humanos.

D	 divulgar novos softwares presentes em apa-
relhos médicos lançados no mercado.

E	 apresentar os defeitos mais comuns de sof-
twares em aparelhos médicos.

QUESTÃO 10 — (2012 — Habilidade 07)
Nuestra comarca del mundo, que hoy llama-

mos América Latina perfeccionó sus funciones. 
Este ya no es el reino de las maravillas donde la 
realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era 
humillada por los trofeos de la conquista, los ya-
cimientos de oro y las montañas de plata. Pero la 
región sigue trabajando de sirvienta. Es América 
Latina, la región de las venas abiertas. Desde el 
descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha 
trasmutado siempre en capital europeo o, más 
tarde, norteamericano, y como tal se ha acumu-
lado y se acumula en los lejanos centros del po-
der. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades 
ricas en minerales, los hombres y su capacidad 
de trabajo y de consumo, los recursos naturales 
y los recursos humanos. EI modo de producción 
y la estructura de clases de cada lugar han sido 
sucesivamente determinados, desde fuera, por su 
incorporación al engranaje universal del capitalis-
mo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la 
victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siem-
pre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad 
de otros: los imperios y sus caporales nativos. 

GALEANO; E. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Sigla 
Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 

A partir da leitura do texto: infere-se que, ao longo 
da história da América Latina, 
A	 suas relações com as nações exploradoras 

sempre se caracterizaram por uma rede de 
dependências. 

B	 seus países sempre foram explorados pelas 
mesmas nações desde o início do processo 
de colonização. 

C	 sua sociedade sempre resistiu à aceitação do 
capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. 

D	 suas riquezas sempre foram acumuladas lon-
ge dos centros de poder. 

E	 suas riquezas nunca serviram ao enriqueci-
mento das elites locais.

 
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 — (2013) 

A charge evoca uma situação de disputa. Seu 
efeito humorístico reside no (a)

(acesso - Enem – 2013)

A	 aceitação imediata da provocação
B	 descaracterização do convite a um desafio
C	 sugestão de armas não convencionais para 

um duelo
D	 deslocamento temporal do comentário lateral
E	 posicionamento relaxado dos personagens

QUESTÃO 2 — (2011)
Es posible reducir la basura

En México se producen más de 10 Millones 
de m³ de basura mensualmente, depositados en 
más de 50 mil tiraderos de basura legales y clan-
destinos, que afectan de manera directa nuestra 
calidad de vida, pues nuestros recursos naturales 
son utilizados desproporcionalmente, como ma-
terias primas que luego desechamos y tiramos 
convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de 
infección.

Todo aquello que compramos y consumimos 
tiene una relación directa con lo que tiramos. Con-
sumiendo racionalmente, evitando el derroche y 
usando solo lo indispensable, directamente cola-
boramos con el cuidado del ambiente.

Si la basura se compone de varios desperdi-
cios y si como desperdicios no fueron basura si 
los separamos adecuadamente podremos contro-
larlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se 
traduce en importantes ahorros de energía, ahor-
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ro de agua potable, ahorro de materias primas, 
menor impacto en los ecosistemas y sus recursos 
naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

Es necesario saber para empezar a actuar....
Disponível em: http://tododecarton.com.mx. Acesso em 27 de abr. 2010

A partir do que se afirma no último parágrafo: “Es 
necesario saber para empezar a actuar ...” , po-
de-se constatar que o texto foi escrito com a in-
tenção de:
A	 informar o leitor a respeito da importância da 

reciclagem para a conservação do meio am-
biente.

B	 indicar os cuidados que se deve ter para não 
consumir alimentos que podem ser focos de 
infecção.

C	 denunciar o quanto o consumismo é nocivo, 
pois é o gerador dos dejetos produzidos no 
México.

D	 ensinar como economizar tempo, dinheiro e 
esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo 
legalizados.

E	 alertar a população mexicana para os perigos 
causados pelos consumidores de matéria-pri-
ma reciclável.

QUESTÃO 3 — (2011 — Habilidade 08)
El tango

Ya sea como danza, música, poesía o cabal 
expresión de una filosofía de vida, el tango po-
see una larga y valiosa trayectoria, jalonada do 
encuentros y desencuentros, amores y odios, na-
cida desde lo más hondo de la historia argentina,
El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor 
la clase mediana porteña, que ameniza sus mo-
mentos de diversión con nuevas composiciones, 
sustituyendo el carácter malevo del tango primi-
tivo por una nueva poesía más acorde con las 
concepciones estéticas provenientes de Londres 
y Paris.

Ya en la década del ’20 el tango se anima in-
cluso a traspasar las fronteras del país, recalando 
enlujosos salones parisinos donde es aclamado 
por públicos selectos que adhieren entusiastas a 
la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo 
de los bajos fondos porteños; ahora se escucha y 
se baila en salones elegantes, clubs y casas par-
ticulares.

El tango revive con juveniles fuerzas en aji-
ronadas versiones de grupos rockeros, presen-
taciones en elegantes reductos de San Telmo, 
Barracas y La Boca y películas foráneas que lo 
divulgan por el mundo entero.
Disponível em: http://www.elpolvorin.over-blog.es. Acesso em 22 de jun. 2011.

Sabendo-se que a produção cultural de um país 
pode influenciar, retratar ou, inclusive, ser reflexo 
de acontecimentos de sua história, o tango, dentro 
do contexto histórico argentino, é reconhecido por:

A	 manter-se inalterado ao longo de sua história 
no país.

B	 influenciar os subúrbios, sem chegar a outras 
regiões.

C	 sobreviver e se difundir, ultrapassando as 
fronteiras do país.

D	 manifestar seu valor primitivo nas diferentes 
camadas.

E	 ignorar a influência de países europeus, como 
Inglaterra e França.

QUESTÃO 4 — (2012)
Obituario*

Lo enterraron en el corazón de un bosque de 
pinos 
y sin embargo el ataúd de pino fue importado 
de Ohio; 
lo enterraron al borde de una  mina de hierro 
y sin embargo los clavos de su ataúd 
y el hierro de la pala fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo la lanas de los festones del 
ataúd eran  de California. 
Lo enterraron con un traje  de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una  camisa  de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver.

*Paráfrasis  de un famoso texto norteamericano.

NOGUERAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante. La Habana: Unea,  1977.

O texto de Luis Rogelio Nogueras faz  uma crítica
A	 à dependência de produtos estrangeiros por 

uma nação. 
B	 ao comércio desigual entre Guatemala e Esta-

dos Unidos. 
C	 à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.
D	 às dificuldades para a realização de um  funeral. 
E	 à ausência de recursos naturais na Guatemala.

QUESTÃO 5 — (2013)
Cabra sola

Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;
Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.
¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle siempre en-
cuentro un lirio de alegría.
Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
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Si sufrir es estar como una cabra, 
Entonces  sí lo estoy, no dudar de ello.

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona: Lumen, 1990.

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no 
quinto verso utiliza a expressão “mala leche” para 
se autorrepresentar como uma pessoa
A	 influenciável pela opinião das demais.
B	 consciente de sua diferença perante as ou-

tras. 
C	 conformada por não pertencer a nenhum gru-

po. 
D	 corajosa diante de situações arriscadas.
E	 capaz de transformar mau humor em pranto.

QUESTÃO 6

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndo-
lo, también. Esa es la conclusión a la que han lle-
gado investigadores de la Universidad de Navarra 
que han hecho un seguimiento de 7.565 personas 
durante 50 meses. Los datos “se han ajustado por 
edad, sexo, índice de masa corporal inicial y es-
tilo de vida”, ha explicado el director del ensayo, 
Javier Basterra- Gortari, por lo que “el único fac-
tor que queda es el tabaquismo”. El estudio se ha 
publicado en La Revista Española de Cardiología.
“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y 
por eso las personas que dejan de fumar engor-
dan”, añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho 
más relevante el hallazgo del estudio. Puesto en 
orden, los que más peso ganan son los que dejan 
de fumar, luego, los que siguen haciéndolo, y, por 
último, los que nunca han fumado, indica el inves-
tigador. “Por eso lo mejor para mantener una vida 
saludable es no fumar nunca”, añade.

BENITO, E. Disponível em: http://elpais.com/articulo/sociedad. Acesso em: 
23 abr. 2010. (fragmento).

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente 
por apresentar informações a respeito dos mais 
variados assuntos, e seu título antecipa o tema 
que será tratado. Tomando como base o fragmen-
to, qual proposição identifica o tema central e po-
deria ser usada como título?
A	 estilo de vida interfere no ganho de peso.
B	 estudo mostra expectativa de vida dos fu-

mantes.
C	 pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. 
D	 fumantes engordam mais que não fumantes.
E	 tabagismo como fator de emagrecimento.

QUESTÃO 7

Bienvenido a Brasilia
El Gobierno de Brasil, por medio del Ministerio 

de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Históri-
co y Artístico Nacional (IPHAN), da la bienvenida 
a los participantes de la 34ª Sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Respaldado por la Convención del Patrimonio 
Mundial, de 1972, el Comité reúne en su 34ª sesi-
ón más de 180 nuevas delegaciones para delibe-
rar sobre las nuevas candidaturas y el estado de 
conservación y de riesgo de los bienes ya decla-
rados Patrimonio Mundial, con base en los análi-
sis del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (Icomos), del Centro Internacional para el 
Estudio de la Preservación y la Restauración del 
Patrimonio Cultural (ICCROM) y de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN).
Disponível em: http://www.34whc.brasilia2010.org.br. Acesso em: 18 de jul. 2010.

O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regu-
larmente para deliberar sobre ações que visem à 
conservação e à preservação do patrimônio mun-
dial. Entre as tarefas atribuídas às delegações 
nacionais que participaram da 34ª Sessão do Co-
mitê do Patrimônio Mundial, destaca-se:
A	 participação em reuniões do Conselho Inter-

nacional de Monumentos e Sítios.
B	 realização da cerimônia de recepção da Con-

venção do Patrimônio Mundial.
C	 organização das análises feitas pelo Ministé-

rio da Cultura brasileiro.
D	 discussão sobre o estado de conservação 

dos bens já declarados patrimônios mundiais.
E	 estruturação da próxima reunião do Comitê 

do Patrimônio Mundial.

QUESTÃO 8

La cueca es la danza nacional de Chile, la 
protagonista de las celebraciones y festividades 
criollas. Su origen no está claramente definido, ya 
que investigadores la vinculan a culturas como la 
española, africana, peruana, así como también a 
la chilena.

La rutina de esta danza encuentra — según 
algunos folcloristas — una explicación zoomórfica 
por provenir de la “clueca”, concepto con el que 
se hace referencia a los movimientos que hace 
una polla cuando es requerida por el gallo. Es por 
ello que el rol del hombre, en el baile, se asemeja  
a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo en su 
conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostie-
ne una conducta más defensiva y esquiva.
(Disponível em: <http://www.chile.com>. Acesso em: 27 abr. 2010. Adaptado.)

Todos os países têm costumes, músicas e danças 
típicos, que compõem o seu folclore e diferenciam 
a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança 
típica do Chile, o comportamento e os passos do 
homem e da mulher estão associados
A	 à postura defensiva da mulher. 
B	 à origem espanhola da dança. 
C	 ao cortejo entre galo e galinha. 
D	 ao entusiasmo do homem.
E	 ao nacionalismo chileno.
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QUESTÃO 9

Algunos días feriados en España
� Enero 1:
— Año Nuevo —  Festividad Oficial.
� Marzo  o  Abril:
—  Domingo de Ramos, jueves y viernes Santo, y 
domingo de Pascua: actividades religiosas y pro-
cesiones en la mayoría de los pueblos y ciudad —                                                                                                                       
Festividad Oficial.
� Mayo1:
— Día del Trabajador — Festividad Oficial
� Julio 25:
Día de Santiago Apóstol Patrono de España para 
la Iglesia Católica. No se festeja en todo el país
� Agosto 15:
Día de la Ascensión de la Virgen María — Festi-
vidad Oficial.
� Octubre 12:
Día Nacional de España, Fecha del Des-
cubrimiento de América, Día de la Hispa-
nidad y de Nuestra Señora del Pilar —                                                                                                                      
Festividad Oficial.
� Noviembre 1:
Día de Todos los Santos — Festividad Oficial.
� Diciembre 6:
Día de la Constitución  — Festividad Oficial.
� Diciembre 8:
Día de la Inmaculada Concepción: Patrona de Es-
paña para la Iglesia Católica — Festividad Oficial
� Diciembre 25: 
Día de Navidad — Festividad Oficial.
Disponível em: http://www.franklin.com. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado).

Suponha que uma pessoa queira visitar a Espa-
nha e deseje planejar sua visita de acordo com os 
feriados nacionais espanhóis. Ao observar o ca-
lendário com alguns dos principais feriados espa-
nhóis, essa pessoa constatará que, na Espanha,
A	 poucos feriados são oficiais.
B	 a Semana Santa tem uma data precisa.
C	 no décimo mês do ano inexistem feriados.
D	 poucos feriados têm relação com a religião.
E	 quase todos os feriados ocorrem na segunda 

metade do ano. 

QUESTÃO 10

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo, negrito...
Te va a traer codornices para ti. Te va a traer
carne de cerdo para ti. Te va a traer
muchas cosas para ti [...] 
Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito...
 
Duerme negrito 
Trabajando, trabajando duramente, 
trabajando sí. Trabajando y no le pagan,
trabajando sí.

Disponível em: <http://letras.mus.br>. Acesso em: 26 jun. 2012 (fragmento).

“Duerme negrito” é uma cantiga de ninar da cultu-
ra popular hispânica, cuja letra problematiza uma 
questão social, ao
A	 destacar o orgulho da mulher como provedo-

ra do lar.
B	 evidenciar a ausência afetiva da mãe na cria-

ção do filho.
C	 retratar a precariedade das relações do traba-

lho no campo.
D	 ressaltar a inserção da mulher no mercado de 

trabalho rural.
E	 exaltar liricamente a voz materna na forma-

ção cidadã do filho.
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Si sufrir es estar como una cabra, 
Entonces  sí lo estoy, no dudar de ello.

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona: Lumen, 1990.

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no 
quinto verso utiliza a expressão “mala leche” para 
se autorrepresentar como uma pessoa
A	 influenciável pela opinião das demais.
B	 consciente de sua diferença perante as ou-

tras. 
C	 conformada por não pertencer a nenhum gru-

po. 
D	 corajosa diante de situações arriscadas.
E	 capaz de transformar mau humor em pranto.

QUESTÃO 6

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndo-
lo, también. Esa es la conclusión a la que han lle-
gado investigadores de la Universidad de Navarra 
que han hecho un seguimiento de 7.565 personas 
durante 50 meses. Los datos “se han ajustado por 
edad, sexo, índice de masa corporal inicial y es-
tilo de vida”, ha explicado el director del ensayo, 
Javier Basterra- Gortari, por lo que “el único fac-
tor que queda es el tabaquismo”. El estudio se ha 
publicado en La Revista Española de Cardiología.
“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y 
por eso las personas que dejan de fumar engor-
dan”, añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho 
más relevante el hallazgo del estudio. Puesto en 
orden, los que más peso ganan son los que dejan 
de fumar, luego, los que siguen haciéndolo, y, por 
último, los que nunca han fumado, indica el inves-
tigador. “Por eso lo mejor para mantener una vida 
saludable es no fumar nunca”, añade.

BENITO, E. Disponível em: http://elpais.com/articulo/sociedad. Acesso em: 
23 abr. 2010. (fragmento).

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente 
por apresentar informações a respeito dos mais 
variados assuntos, e seu título antecipa o tema 
que será tratado. Tomando como base o fragmen-
to, qual proposição identifica o tema central e po-
deria ser usada como título?
A	 estilo de vida interfere no ganho de peso.
B	 estudo mostra expectativa de vida dos fu-

mantes.
C	 pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. 
D	 fumantes engordam mais que não fumantes.
E	 tabagismo como fator de emagrecimento.

QUESTÃO 7

Bienvenido a Brasilia
El Gobierno de Brasil, por medio del Ministerio 

de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Históri-
co y Artístico Nacional (IPHAN), da la bienvenida 
a los participantes de la 34ª Sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Respaldado por la Convención del Patrimonio 
Mundial, de 1972, el Comité reúne en su 34ª sesi-
ón más de 180 nuevas delegaciones para delibe-
rar sobre las nuevas candidaturas y el estado de 
conservación y de riesgo de los bienes ya decla-
rados Patrimonio Mundial, con base en los análi-
sis del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (Icomos), del Centro Internacional para el 
Estudio de la Preservación y la Restauración del 
Patrimonio Cultural (ICCROM) y de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN).
Disponível em: http://www.34whc.brasilia2010.org.br. Acesso em: 18 de jul. 2010.

O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regu-
larmente para deliberar sobre ações que visem à 
conservação e à preservação do patrimônio mun-
dial. Entre as tarefas atribuídas às delegações 
nacionais que participaram da 34ª Sessão do Co-
mitê do Patrimônio Mundial, destaca-se:
A	 participação em reuniões do Conselho Inter-

nacional de Monumentos e Sítios.
B	 realização da cerimônia de recepção da Con-

venção do Patrimônio Mundial.
C	 organização das análises feitas pelo Ministé-

rio da Cultura brasileiro.
D	 discussão sobre o estado de conservação 

dos bens já declarados patrimônios mundiais.
E	 estruturação da próxima reunião do Comitê 

do Patrimônio Mundial.

QUESTÃO 8

La cueca es la danza nacional de Chile, la 
protagonista de las celebraciones y festividades 
criollas. Su origen no está claramente definido, ya 
que investigadores la vinculan a culturas como la 
española, africana, peruana, así como también a 
la chilena.

La rutina de esta danza encuentra — según 
algunos folcloristas — una explicación zoomórfica 
por provenir de la “clueca”, concepto con el que 
se hace referencia a los movimientos que hace 
una polla cuando es requerida por el gallo. Es por 
ello que el rol del hombre, en el baile, se asemeja  
a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo en su 
conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostie-
ne una conducta más defensiva y esquiva.
(Disponível em: <http://www.chile.com>. Acesso em: 27 abr. 2010. Adaptado.)

Todos os países têm costumes, músicas e danças 
típicos, que compõem o seu folclore e diferenciam 
a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança 
típica do Chile, o comportamento e os passos do 
homem e da mulher estão associados
A	 à postura defensiva da mulher. 
B	 à origem espanhola da dança. 
C	 ao cortejo entre galo e galinha. 
D	 ao entusiasmo do homem.
E	 ao nacionalismo chileno.
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QUESTÃO 9

Algunos días feriados en España
� Enero 1:
— Año Nuevo —  Festividad Oficial.
� Marzo  o  Abril:
—  Domingo de Ramos, jueves y viernes Santo, y 
domingo de Pascua: actividades religiosas y pro-
cesiones en la mayoría de los pueblos y ciudad —                                                                                                                       
Festividad Oficial.
� Mayo1:
— Día del Trabajador — Festividad Oficial
� Julio 25:
Día de Santiago Apóstol Patrono de España para 
la Iglesia Católica. No se festeja en todo el país
� Agosto 15:
Día de la Ascensión de la Virgen María — Festi-
vidad Oficial.
� Octubre 12:
Día Nacional de España, Fecha del Des-
cubrimiento de América, Día de la Hispa-
nidad y de Nuestra Señora del Pilar —                                                                                                                      
Festividad Oficial.
� Noviembre 1:
Día de Todos los Santos — Festividad Oficial.
� Diciembre 6:
Día de la Constitución  — Festividad Oficial.
� Diciembre 8:
Día de la Inmaculada Concepción: Patrona de Es-
paña para la Iglesia Católica — Festividad Oficial
� Diciembre 25: 
Día de Navidad — Festividad Oficial.
Disponível em: http://www.franklin.com. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado).

Suponha que uma pessoa queira visitar a Espa-
nha e deseje planejar sua visita de acordo com os 
feriados nacionais espanhóis. Ao observar o ca-
lendário com alguns dos principais feriados espa-
nhóis, essa pessoa constatará que, na Espanha,
A	 poucos feriados são oficiais.
B	 a Semana Santa tem uma data precisa.
C	 no décimo mês do ano inexistem feriados.
D	 poucos feriados têm relação com a religião.
E	 quase todos os feriados ocorrem na segunda 

metade do ano. 

QUESTÃO 10

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo, negrito...
Te va a traer codornices para ti. Te va a traer
carne de cerdo para ti. Te va a traer
muchas cosas para ti [...] 
Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito...
 
Duerme negrito 
Trabajando, trabajando duramente, 
trabajando sí. Trabajando y no le pagan,
trabajando sí.

Disponível em: <http://letras.mus.br>. Acesso em: 26 jun. 2012 (fragmento).

“Duerme negrito” é uma cantiga de ninar da cultu-
ra popular hispânica, cuja letra problematiza uma 
questão social, ao
A	 destacar o orgulho da mulher como provedo-

ra do lar.
B	 evidenciar a ausência afetiva da mãe na cria-

ção do filho.
C	 retratar a precariedade das relações do traba-

lho no campo.
D	 ressaltar a inserção da mulher no mercado de 

trabalho rural.
E	 exaltar liricamente a voz materna na forma-

ção cidadã do filho.
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REVISÃO COMPETÊNCIAS 1 E 2

EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 – (C1 — H3)

O salário mínimo em fevereiro de 2013 era de R$ 
678,00. Segundo o Dieese, o valor necessário 
para prover o trabalhador das condições mínimas 
de sobrevivência, como alimentação e moradia, 
deveria ser de R$ 2.743,69. Qual é o reajuste 
aproximado que o salário mínimo deveria ter para 
atingir o valor estimado pelo Dieese?
A	 10%
B	 100%
C	 200%
D	 300%
E	 400%

QUESTÃO 2 – (C1 — H3)
Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia 
de uma forma que possa queimar mais calorias 
do que as gastas normalmente, conforme a rela-
ção seguinte.

ß� Enquanto você fala ao telefone, faça aga-
chamentos: 100 calorias gastas em 20 mi-
nutos.

ß� Meia hora de supermercado: 100 calorias.
ß� Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calo-

rias.
ß� Passear com o cachorro: 200 calorias em 

30 minutos.
ß� Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 

minutos.
ß� Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias.
Disponível em: <http://cyberdiet.terra.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2010 

(adaptado).

Uma pessoa deseja executar essas atividades, 
porém, ajustando o tempo para que, em cada 
uma, gaste igualmente 200calorias. A partir dos 
ajustes, quanto tempo a mais será necessário 
para realizar todas as atividades?
A	 50 minutos.
B	 60 minutos.
C	 80 minutos.
D	 120 minutos.
E	 170minutos.

QUESTÃO 3 – (C1 — H4) 
Joana frequenta uma academia de ginástica onde 
faz exercícios de musculação. O programa de Jo-
ana requer que ela faça 3 séries de exercícios em 
6 aparelhos diferentes, gastando 30 segundos em 
cada série. No aquecimento, ela caminha duran-
te 10 minutos na esteira e descansa durante 60 
segundos para começar o primeiro exercício no 

primeiro aparelho. Entre uma série e outra, assim 
como ao mudar de aparelho, Joana descansa por 
60 segundos.
Suponha que, em determinado dia, Joana tenha 
iniciado seus exercícios às 10h30 min e finalizado 
às 11h07 min. Nesse dia e nesse tempo, Joana:
A	 não poderia fazer sequer a metade dos 

exercícios e dispor dos períodos de descan-
so especificados em seu programa.

B	 poderia ter feito todos os exercícios e cum-
prido rigorosamente os períodos de des-
canso especificados em seu programa.

C	 poderia ter feito todos os exercícios, mas 
teria de ter deixado de cumprir um dos pe-
ríodos de descanso especificados em seu 
programa.

D	 conseguiria fazer todos os exercícios e 
cumpriria todos os períodos de descanso 
especificados em seu programa, e ainda se 
permitiria uma pausa de 7 min.

E	 não poderia fazer todas as 3 séries dos 
exercícios especificados em seu programa; 
em alguma dessas séries deveria ter feito 
uma série a menos e não deveria ter cum-
prido um dos períodos de descanso. 

QUESTÃO 4 – (C2 — H7) 
A simetria axial é muito utilizada na composição 
de desenhos artísticos. Nesta simetria, parte da fi-
gura é obtida pela reflexão da outra parte através 
de um eixo, chamado de eixo de simetria. É muito 
comum associar esta simetria à ideia de espelho, 
em que o eixo de simetria seria o próprio espelho.

Um artesão criou o vitral da figura acima. Quantos 
eixos de simetria axial existem nesse vitral?
A	 1
B	 2
C	 3
D	 4
E	 5
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REVISÃO COMPETÊNCIAS 1 E 2

EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 – (C1 — H3)

O salário mínimo em fevereiro de 2013 era de R$ 
678,00. Segundo o Dieese, o valor necessário 
para prover o trabalhador das condições mínimas 
de sobrevivência, como alimentação e moradia, 
deveria ser de R$ 2.743,69. Qual é o reajuste 
aproximado que o salário mínimo deveria ter para 
atingir o valor estimado pelo Dieese?
A	 10%
B	 100%
C	 200%
D	 300%
E	 400%

QUESTÃO 2 – (C1 — H3)
Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia 
de uma forma que possa queimar mais calorias 
do que as gastas normalmente, conforme a rela-
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ß� Enquanto você fala ao telefone, faça aga-
chamentos: 100 calorias gastas em 20 mi-
nutos.

ß� Meia hora de supermercado: 100 calorias.
ß� Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calo-

rias.
ß� Passear com o cachorro: 200 calorias em 

30 minutos.
ß� Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 

minutos.
ß� Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias.
Disponível em: <http://cyberdiet.terra.com.br>. Acesso em: 27 abr. 2010 

(adaptado).

Uma pessoa deseja executar essas atividades, 
porém, ajustando o tempo para que, em cada 
uma, gaste igualmente 200calorias. A partir dos 
ajustes, quanto tempo a mais será necessário 
para realizar todas as atividades?
A	 50 minutos.
B	 60 minutos.
C	 80 minutos.
D	 120 minutos.
E	 170minutos.

QUESTÃO 3 – (C1 — H4) 
Joana frequenta uma academia de ginástica onde 
faz exercícios de musculação. O programa de Jo-
ana requer que ela faça 3 séries de exercícios em 
6 aparelhos diferentes, gastando 30 segundos em 
cada série. No aquecimento, ela caminha duran-
te 10 minutos na esteira e descansa durante 60 
segundos para começar o primeiro exercício no 

primeiro aparelho. Entre uma série e outra, assim 
como ao mudar de aparelho, Joana descansa por 
60 segundos.
Suponha que, em determinado dia, Joana tenha 
iniciado seus exercícios às 10h30 min e finalizado 
às 11h07 min. Nesse dia e nesse tempo, Joana:
A	 não poderia fazer sequer a metade dos 

exercícios e dispor dos períodos de descan-
so especificados em seu programa.

B	 poderia ter feito todos os exercícios e cum-
prido rigorosamente os períodos de des-
canso especificados em seu programa.

C	 poderia ter feito todos os exercícios, mas 
teria de ter deixado de cumprir um dos pe-
ríodos de descanso especificados em seu 
programa.

D	 conseguiria fazer todos os exercícios e 
cumpriria todos os períodos de descanso 
especificados em seu programa, e ainda se 
permitiria uma pausa de 7 min.

E	 não poderia fazer todas as 3 séries dos 
exercícios especificados em seu programa; 
em alguma dessas séries deveria ter feito 
uma série a menos e não deveria ter cum-
prido um dos períodos de descanso. 

QUESTÃO 4 – (C2 — H7) 
A simetria axial é muito utilizada na composição 
de desenhos artísticos. Nesta simetria, parte da fi-
gura é obtida pela reflexão da outra parte através 
de um eixo, chamado de eixo de simetria. É muito 
comum associar esta simetria à ideia de espelho, 
em que o eixo de simetria seria o próprio espelho.

Um artesão criou o vitral da figura acima. Quantos 
eixos de simetria axial existem nesse vitral?
A	 1
B	 2
C	 3
D	 4
E	 5

MATEMÁTICA I
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QUESTÃO 5 – (C2 — H6) 

Maria está em seu carro rosa indo a uma entrevis-
ta de emprego. Ela coloca seu destino no GPS e 
recebe as seguintes informações:

ß� siga em frente até a próxima bifurcação;
ß� vire à esquerda;
ß� siga em frente até a próxima rua à direita;
ß� entre nessa rua e siga em frente;
ß� entre na próxima rua à esquerda;
ß� siga em frente;
ß� entre na próxima rua à esquerda;
ß� seu destino encontra-se à sua direita.

Qual é o ponto que corresponde ao destino de 
Maria?
A	 A
B	 B
C	 C
D	 D
E	 E

QUESTÃO 6 – (C1 — H5)
Pneus usados geralmente são descartados 

de forma inadequada, favorecendo a prolifera-
ção de insetos e roedores e provocando sérios 
problemas de saúde pública. Estima-se que, no 
Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 milhões 
de pneus usados. Como alternativa para dar uma 
destinação final a esses pneus, a Petrobras, em 
sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, 
desenvolveu um processo de obtenção de com-
bustível a partir da mistura dos pneus com xisto. 
Esse procedimento permite, a partir de uma tone-
lada de pneu, um rendimento de cerca de 530 kg 
de óleo.

Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br>.Acesso em: 3 out. 2008 
(adaptado).

Considerando que uma tonelada corresponde, 
em média, a cerca de 200 pneus, se todos os 
pneus descartados anualmente fossem utilizados 
no processo de obtenção de combustível pela 
mistura com xisto, seriam então produzidas:

A	 5,3 mil toneladas de óleo.
B	 53 mil toneladas de óleo.
C	 530 mil toneladas de óleo.
D	 5,3 milhões de toneladas de óleo.
E	 530 milhões de toneladas de óleo.

QUESTÃO 7 – (C1 — H4)
Observe as dicas para calcular a quantidade certa 
de alimentos e bebidas para as festas de fim de 
ano. 

ß� Para o prato principal, estime 250 gramas 
de carne para cada pessoa.

ß� Um copo americano cheio de arroz rende o 
suficiente para quatro pessoas.

ß� Para a farofa, calcule quatro colheres de 
sopa por convidado.

ß� Uma garrafa de vinho serve seis pessoas.
ß� Uma garrafa de cerveja serve duas.
ß� Uma garrafa de espumante serve três con-

vidados.
Quem organiza festas faz esses cálculos em cima 
do total de convidados, independente do gosto de 
cada um. Quantidade certa de alimentos e bebi-
das evita o desperdício da ceia.

Jornal Hoje, 17 dez. 2010 (adaptado).
Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se pre-
parar para receber 30 convidados para a ceia de 
Natal. Para seguir essas orientações à risca, o 
anfitrião deverá dispor de:
A	 120 kg de carne, 7 copos americanos e 

meio de arroz, 120 colheres de sopa de fa-
rofa, 5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 
de espumante.

B	 120 kg de carne, 7 copos americanos e 
meio de arroz, 120 colheres de sopa de fa-
rofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 
de espumante.

C	 75 kg de carne, 7 copos americanos e meio 
de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 
5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de 
espumante.

D	 7,5 kg de carne, 7 copos americanos de ar-
roz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 gar-
rafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espu-
mante.

E	 7,5 kg de carne, 7 copos americanos e meio 
de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 
5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de 
espumante.
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QUESTÃO 8 – (C2 — H6) 

Disponível em: <http://www.diaadia.pr.gov.br>.Acesso em: 28 abr. 2010.

O polígono que dá forma a essa calçada é inva-
riante por rotações, em torno de seu centro, de:
A	 45°
B	 60°
C	 90°
D	 120°
E	 180°

QUESTÃO 9 – (C1.H2)
Ronaldo é um garoto que adora brincar com nú-
meros. Numa dessas brincadeiras, empilhou cai-
xas numeradas de acordo com a sequência con-
forme mostrada no esquema a seguir.

1
1 2 1

1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1

…
Ele percebeu que a soma dos números em cada 
linha tinha uma propriedade e que, por meio des-
sa propriedade, era possível prever a soma de 
qualquer linha posterior às já construídas. A partir 
dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha 
da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo?
A	 9
B	 45
C	 64
D	 81
E	 285

QUESTÃO 10 – (C1 — H1) 
O medidor de energia elétrica de uma residência, 
conhecido por “relógio de luz”, é constituído de 
quatro pequenos relógios, cujos sentidos de rota-
ção estão indicados conforme a figura:

Disponível em: <http://www.enersul.com.br>. Acesso em:26 abr. 2010.

A medida é expressa em kWh. O número obtido 
na leitura é composto por 4 algarismos. Cada po-
sição do número é formada pelo último algarismo 
ultrapassado pelo ponteiro.
O número obtido pela leitura em kWh, na imagem, é:
A	 2.614
B	 3.624
C	 2.715
D	 3.725
E	 4.162

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 – (C1 — H1)
O dono de uma oficina mecânica precisa de um 
pistão das partes de um motor, de 68 mm de di-
âmetro, para o conserto de um carro. Para con-
seguir um, esse dono vai até um ferro-velho e lá 
encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 
mm; 68,102 mm; 68,001mm; 68,02 mm e 68,012 
mm. Para colocar o pistão no motor que está sen-
do consertado, o dono da oficina terá de adquirir 
aquele que tenha o diâmetro
mais próximo do que precisa. Nessa condição, o 
dono da oficina deverá comprar o pistão de diâ-
metro:
A	 68,21 mm
B	 68,102 mm
C	 68,02 mm
D	 68,012 mm
E	 68,001 mm

QUESTÃO 2 – (C2 — H8)
A rampa de um hospital tem na sua parte mais 
elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente 
ao caminhar sobre a rampa percebe que se des-
locou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 
metro.
A distância em metros que o paciente ainda deve 
caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é:
A	 1,16 metros
B	 3,0 metros
C	 5,4 metros
D	 5,6 metros
E	 7,04 metros
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QUESTÃO 5 – (C2 — H6) 

Maria está em seu carro rosa indo a uma entrevis-
ta de emprego. Ela coloca seu destino no GPS e 
recebe as seguintes informações:

ß� siga em frente até a próxima bifurcação;
ß� vire à esquerda;
ß� siga em frente até a próxima rua à direita;
ß� entre nessa rua e siga em frente;
ß� entre na próxima rua à esquerda;
ß� siga em frente;
ß� entre na próxima rua à esquerda;
ß� seu destino encontra-se à sua direita.

Qual é o ponto que corresponde ao destino de 
Maria?
A	 A
B	 B
C	 C
D	 D
E	 E

QUESTÃO 6 – (C1 — H5)
Pneus usados geralmente são descartados 

de forma inadequada, favorecendo a prolifera-
ção de insetos e roedores e provocando sérios 
problemas de saúde pública. Estima-se que, no 
Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 milhões 
de pneus usados. Como alternativa para dar uma 
destinação final a esses pneus, a Petrobras, em 
sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, 
desenvolveu um processo de obtenção de com-
bustível a partir da mistura dos pneus com xisto. 
Esse procedimento permite, a partir de uma tone-
lada de pneu, um rendimento de cerca de 530 kg 
de óleo.

Disponível em: <http://www.ambientebrasil.com.br>.Acesso em: 3 out. 2008 
(adaptado).

Considerando que uma tonelada corresponde, 
em média, a cerca de 200 pneus, se todos os 
pneus descartados anualmente fossem utilizados 
no processo de obtenção de combustível pela 
mistura com xisto, seriam então produzidas:

A	 5,3 mil toneladas de óleo.
B	 53 mil toneladas de óleo.
C	 530 mil toneladas de óleo.
D	 5,3 milhões de toneladas de óleo.
E	 530 milhões de toneladas de óleo.

QUESTÃO 7 – (C1 — H4)
Observe as dicas para calcular a quantidade certa 
de alimentos e bebidas para as festas de fim de 
ano. 

ß� Para o prato principal, estime 250 gramas 
de carne para cada pessoa.

ß� Um copo americano cheio de arroz rende o 
suficiente para quatro pessoas.

ß� Para a farofa, calcule quatro colheres de 
sopa por convidado.

ß� Uma garrafa de vinho serve seis pessoas.
ß� Uma garrafa de cerveja serve duas.
ß� Uma garrafa de espumante serve três con-

vidados.
Quem organiza festas faz esses cálculos em cima 
do total de convidados, independente do gosto de 
cada um. Quantidade certa de alimentos e bebi-
das evita o desperdício da ceia.

Jornal Hoje, 17 dez. 2010 (adaptado).
Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se pre-
parar para receber 30 convidados para a ceia de 
Natal. Para seguir essas orientações à risca, o 
anfitrião deverá dispor de:
A	 120 kg de carne, 7 copos americanos e 

meio de arroz, 120 colheres de sopa de fa-
rofa, 5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 
de espumante.

B	 120 kg de carne, 7 copos americanos e 
meio de arroz, 120 colheres de sopa de fa-
rofa, 5 garrafas de vinho, 30 de cerveja e 10 
de espumante.

C	 75 kg de carne, 7 copos americanos e meio 
de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 
5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de 
espumante.

D	 7,5 kg de carne, 7 copos americanos de ar-
roz, 120 colheres de sopa de farofa, 5 gar-
rafas de vinho, 30 de cerveja e 10 de espu-
mante.

E	 7,5 kg de carne, 7 copos americanos e meio 
de arroz, 120 colheres de sopa de farofa, 
5 garrafas de vinho, 15 de cerveja e 10 de 
espumante.
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QUESTÃO 8 – (C2 — H6) 

Disponível em: <http://www.diaadia.pr.gov.br>.Acesso em: 28 abr. 2010.

O polígono que dá forma a essa calçada é inva-
riante por rotações, em torno de seu centro, de:
A	 45°
B	 60°
C	 90°
D	 120°
E	 180°

QUESTÃO 9 – (C1.H2)
Ronaldo é um garoto que adora brincar com nú-
meros. Numa dessas brincadeiras, empilhou cai-
xas numeradas de acordo com a sequência con-
forme mostrada no esquema a seguir.

1
1 2 1

1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1

…
Ele percebeu que a soma dos números em cada 
linha tinha uma propriedade e que, por meio des-
sa propriedade, era possível prever a soma de 
qualquer linha posterior às já construídas. A partir 
dessa propriedade, qual será a soma da 9ª linha 
da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo?
A	 9
B	 45
C	 64
D	 81
E	 285

QUESTÃO 10 – (C1 — H1) 
O medidor de energia elétrica de uma residência, 
conhecido por “relógio de luz”, é constituído de 
quatro pequenos relógios, cujos sentidos de rota-
ção estão indicados conforme a figura:

Disponível em: <http://www.enersul.com.br>. Acesso em:26 abr. 2010.

A medida é expressa em kWh. O número obtido 
na leitura é composto por 4 algarismos. Cada po-
sição do número é formada pelo último algarismo 
ultrapassado pelo ponteiro.
O número obtido pela leitura em kWh, na imagem, é:
A	 2.614
B	 3.624
C	 2.715
D	 3.725
E	 4.162

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1 – (C1 — H1)
O dono de uma oficina mecânica precisa de um 
pistão das partes de um motor, de 68 mm de di-
âmetro, para o conserto de um carro. Para con-
seguir um, esse dono vai até um ferro-velho e lá 
encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 
mm; 68,102 mm; 68,001mm; 68,02 mm e 68,012 
mm. Para colocar o pistão no motor que está sen-
do consertado, o dono da oficina terá de adquirir 
aquele que tenha o diâmetro
mais próximo do que precisa. Nessa condição, o 
dono da oficina deverá comprar o pistão de diâ-
metro:
A	 68,21 mm
B	 68,102 mm
C	 68,02 mm
D	 68,012 mm
E	 68,001 mm

QUESTÃO 2 – (C2 — H8)
A rampa de um hospital tem na sua parte mais 
elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente 
ao caminhar sobre a rampa percebe que se des-
locou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 
metro.
A distância em metros que o paciente ainda deve 
caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é:
A	 1,16 metros
B	 3,0 metros
C	 5,4 metros
D	 5,6 metros
E	 7,04 metros
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QUESTÃO 3 – (C2 — H8)
A fotografia mostra uma turista aparentemente 

beijando a esfinge de Gizé, no Egito.

A figura a seguir mostra como, na verdade, fo-
ram posicionadas a câmera fotográfica, a turista 
e a esfinge.

Medindo-se com uma régua diretamente na fo-
tografia, verifica-se que a medida do queixo até o 
alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida 
do queixo da esfinge até o alto da sua cabeça. 
Considere que essas medidas na realidade são 
representadas por d e d’, respectivamente, que 
a distância da esfinge à lente da câmera fotográ-
fica, localizada no plano horizontal do queixo da 
turista e da esfinge, é representada por b, e que a 
distância da turista à mesma lente, por a. A razão 
entre b e a será dada por:

QUESTÃO 4 – (C2 — H9)
Uma empresa vende tanques de combustíveis de 
formato cilíndrico, em três tamanhos, com medi-
das indicadas nas figuras. O preço do tanque é 
diretamente proporcional à medida da área da su-
perfície lateral do tanque.

O dono de um posto de combustível deseja en-
comendar um tanque com menor custo por metro 
cúbico de capacidade de armazenamento. Qual 
dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do 
posto? (considere π = 3)
A	 I, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ⅓. 
B	 I, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de 4/3.
C	 II, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ¾.
D	 II, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ⅔.
E	 III, pela relação área/capacidade de arma-

zenamento de 7/12.

QUESTÃO 5 – (C2 — H8) 
É possível usar água ou comida para atrair as 
aves e observá-las. Muitas pessoas costumam 
usar água com açúcar, por exemplo, para atrair 
beija-flores. Mas é importante saber que, na hora 
de fazer a mistura, você deve sempre usar uma 
parte de açúcar para cinco partes de água. Além 
disso, em dias quentes, precisa trocar a água
de duas a três vezes, pois com o calor ela pode 
fermentar e, se for ingerida pela ave, pode dei-
xá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, 
também pode manter o bico
da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. 
Isso pode até matá-la.
Ciência Hoje das Crianças. FNDE: Instituto Ciência Hoje, ano 19, n. 166, mar. 1996.

A	
b
a
=d'
c

B	

b
a
=2d
3c

C	
b
a
=3d'
2c

D	
b
a
=2d'
3c

E	
b
a
=2d'
c
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Pretende-se encher completamente um copo com 
a mistura para atrair beija-flores. O copo tem for-
mato cilíndrico, e suas medidas são 10 cm de al-
tura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água 
que deve ser utilizada na mistura é cerca de (uti-
lize 3):
A	 20 mL
B	 24 mL
C	 100 mL
D	 120 mL
E	 600 mL

QUESTÃO 6 – (C2 — H9)
Um artesão construiu peças de artesanato inter-
ceptando uma pirâmide de base quadrada com 
um plano. Após fazer um estudo das diferentes 
peças que poderia obter, ele concluiu que uma 
delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual 
dos argumentos a seguir justifica a conclusão do 
artesão?
A	 Uma pirâmide de base quadrada tem 4 

arestas laterais e a interseção de um plano 
com a pirâmide intercepta suas arestas la-
terais. Assim, esses pontos formam um po-
lígono de 4 lados.

B	 Uma pirâmide de base quadrada tem 4 fa-
ces triangulares e, quando um plano inter-
cepta essa pirâmide, divide cada face em 
um triângulo e um trapézio. Logo, um dos 
polígonos tem 4 lados.

C	 Uma pirâmide de base quadrada tem 5 fa-
ces e a interseção de uma face com um 
plano é um segmento de reta. Assim, se o 
plano interceptar todas as faces, o polígono 
obtido nessa interseção tem 5 lados.

D	 O número de lados de qualquer polígono 
obtido como interseção de uma pirâmide 
com um plano é igual ao número de faces 
da pirâmide. Como a pirâmide tem 5 faces, 
o polígono tem 5 lados.

E	 O número de lados de qualquer polígono 
obtido interceptando- se uma pirâmide por 
um plano é igual ao número de arestas la-
terais da pirâmide. Como a pirâmide tem 4 
arestas laterais, o polígono tem 4 lados.

QUESTÃO 7 – (C2 — H7)
Uma indústria fabrica brindes promocionais em 
forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 
quatro cortes em um sólido que tem a forma de 
um cubo. No esquema, estão indicados o sólido 
original (cubo) e a pirâmide obtida a partir dele.

Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmi-
de são os mesmos. O ponto O é central na face 
superior do cubo. Os quatro cortes saem de O 
em direção às arestas AD , BC , AB e CD, nessa 
ordem. Após os cortes, são descartados quatro 
sólidos.
Os formatos dos sólidos descartados são:
A	 todos iguais.
B	 todos diferentes.
C	 três iguais e um diferente.
D	 apenas dois iguais.
E	 iguais dois a dois.

QUESTÃO 8 – (C1 — H2)
Uma empresa multinacional selecionou 16 jovens 
para participar de uma dinâmica de grupo para 
contratar estagiários. Sabendo que neste grupo 
há 10 homens e 6 mulheres, de quantas maneiras 
esses jovens podem ser organizados em grupos 
de 8 pessoas, respeitando a proporção entre os 
gêneros do grupo inicial?
A	 20.
B	 250.
C	 272.
D	 5.040.
E	 3.628.800

QUESTÃO 9 – (C1 — H5)
Arthur deseja comprar um terreno de Cleber, 

que lhe oferece as seguintes possibilidades de 
pagamento:

ß� Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55.000,00; 
ß� Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entra-

da de R$ 30.000,00, e mais uma prestação 
de R$ 26.000,00 para dali a 6 meses. 

ß� Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entra-
da de R$ 20 000,00, mais uma prestação de 
R$ 20.000,00, para dali a 6 meses e outra 
de R$ 18.000,00 para dali a 12 meses da 
data da compra. 

ß� Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada 
de R$ 15.000,00 e o restante em 1 ano da 
data da compra, pagando R$ 39.000,00 

ß� Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o 
valor de R$ 60.000,00. 

MATEMÁTICA I
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QUESTÃO 3 – (C2 — H8)
A fotografia mostra uma turista aparentemente 

beijando a esfinge de Gizé, no Egito.

A figura a seguir mostra como, na verdade, fo-
ram posicionadas a câmera fotográfica, a turista 
e a esfinge.

Medindo-se com uma régua diretamente na fo-
tografia, verifica-se que a medida do queixo até o 
alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida 
do queixo da esfinge até o alto da sua cabeça. 
Considere que essas medidas na realidade são 
representadas por d e d’, respectivamente, que 
a distância da esfinge à lente da câmera fotográ-
fica, localizada no plano horizontal do queixo da 
turista e da esfinge, é representada por b, e que a 
distância da turista à mesma lente, por a. A razão 
entre b e a será dada por:

QUESTÃO 4 – (C2 — H9)
Uma empresa vende tanques de combustíveis de 
formato cilíndrico, em três tamanhos, com medi-
das indicadas nas figuras. O preço do tanque é 
diretamente proporcional à medida da área da su-
perfície lateral do tanque.

O dono de um posto de combustível deseja en-
comendar um tanque com menor custo por metro 
cúbico de capacidade de armazenamento. Qual 
dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do 
posto? (considere π = 3)
A	 I, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ⅓. 
B	 I, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de 4/3.
C	 II, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ¾.
D	 II, pela relação área/capacidade de armaze-

namento de ⅔.
E	 III, pela relação área/capacidade de arma-

zenamento de 7/12.

QUESTÃO 5 – (C2 — H8) 
É possível usar água ou comida para atrair as 
aves e observá-las. Muitas pessoas costumam 
usar água com açúcar, por exemplo, para atrair 
beija-flores. Mas é importante saber que, na hora 
de fazer a mistura, você deve sempre usar uma 
parte de açúcar para cinco partes de água. Além 
disso, em dias quentes, precisa trocar a água
de duas a três vezes, pois com o calor ela pode 
fermentar e, se for ingerida pela ave, pode dei-
xá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, 
também pode manter o bico
da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. 
Isso pode até matá-la.
Ciência Hoje das Crianças. FNDE: Instituto Ciência Hoje, ano 19, n. 166, mar. 1996.
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b
a
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c

MATEMÁTICA I

37

Pretende-se encher completamente um copo com 
a mistura para atrair beija-flores. O copo tem for-
mato cilíndrico, e suas medidas são 10 cm de al-
tura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água 
que deve ser utilizada na mistura é cerca de (uti-
lize 3):
A	 20 mL
B	 24 mL
C	 100 mL
D	 120 mL
E	 600 mL

QUESTÃO 6 – (C2 — H9)
Um artesão construiu peças de artesanato inter-
ceptando uma pirâmide de base quadrada com 
um plano. Após fazer um estudo das diferentes 
peças que poderia obter, ele concluiu que uma 
delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual 
dos argumentos a seguir justifica a conclusão do 
artesão?
A	 Uma pirâmide de base quadrada tem 4 

arestas laterais e a interseção de um plano 
com a pirâmide intercepta suas arestas la-
terais. Assim, esses pontos formam um po-
lígono de 4 lados.

B	 Uma pirâmide de base quadrada tem 4 fa-
ces triangulares e, quando um plano inter-
cepta essa pirâmide, divide cada face em 
um triângulo e um trapézio. Logo, um dos 
polígonos tem 4 lados.

C	 Uma pirâmide de base quadrada tem 5 fa-
ces e a interseção de uma face com um 
plano é um segmento de reta. Assim, se o 
plano interceptar todas as faces, o polígono 
obtido nessa interseção tem 5 lados.

D	 O número de lados de qualquer polígono 
obtido como interseção de uma pirâmide 
com um plano é igual ao número de faces 
da pirâmide. Como a pirâmide tem 5 faces, 
o polígono tem 5 lados.

E	 O número de lados de qualquer polígono 
obtido interceptando- se uma pirâmide por 
um plano é igual ao número de arestas la-
terais da pirâmide. Como a pirâmide tem 4 
arestas laterais, o polígono tem 4 lados.

QUESTÃO 7 – (C2 — H7)
Uma indústria fabrica brindes promocionais em 
forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 
quatro cortes em um sólido que tem a forma de 
um cubo. No esquema, estão indicados o sólido 
original (cubo) e a pirâmide obtida a partir dele.

Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmi-
de são os mesmos. O ponto O é central na face 
superior do cubo. Os quatro cortes saem de O 
em direção às arestas AD , BC , AB e CD, nessa 
ordem. Após os cortes, são descartados quatro 
sólidos.
Os formatos dos sólidos descartados são:
A	 todos iguais.
B	 todos diferentes.
C	 três iguais e um diferente.
D	 apenas dois iguais.
E	 iguais dois a dois.

QUESTÃO 8 – (C1 — H2)
Uma empresa multinacional selecionou 16 jovens 
para participar de uma dinâmica de grupo para 
contratar estagiários. Sabendo que neste grupo 
há 10 homens e 6 mulheres, de quantas maneiras 
esses jovens podem ser organizados em grupos 
de 8 pessoas, respeitando a proporção entre os 
gêneros do grupo inicial?
A	 20.
B	 250.
C	 272.
D	 5.040.
E	 3.628.800

QUESTÃO 9 – (C1 — H5)
Arthur deseja comprar um terreno de Cleber, 

que lhe oferece as seguintes possibilidades de 
pagamento:

ß� Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55.000,00; 
ß� Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entra-

da de R$ 30.000,00, e mais uma prestação 
de R$ 26.000,00 para dali a 6 meses. 

ß� Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entra-
da de R$ 20 000,00, mais uma prestação de 
R$ 20.000,00, para dali a 6 meses e outra 
de R$ 18.000,00 para dali a 12 meses da 
data da compra. 

ß� Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada 
de R$ 15.000,00 e o restante em 1 ano da 
data da compra, pagando R$ 39.000,00 

ß� Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o 
valor de R$ 60.000,00. 

MATEMÁTICA I



38

Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas 
avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do 
valor à vista (ou até um valor menor), em um in-
vestimento, com rentabilidade de 10% ao semes-
tre, resgatando os valores à medida que as pres-
tações da opção escolhida fossem vencendo. 

Após avaliar a situação do ponto financeiro e 
das condições apresentadas, Arthur concluiu que 
era mais vantajoso financeiramente escolher a 
opção 
A	 1. 
B	 2. 
C	 3. 
D	 4. 
E	 5.

QUESTÃO 10 – (C1 — H5)
Considere que uma pessoa decida investir uma 
determinada quantia e que lhe sejam apresenta-
das três possibilidades de investimento, com ren-
tabilidades líquidas garantidas pelo período de 
um ano, conforme descritas: 

ß� Investimento A: 3% ao mês 
ß� Investimento B: 36% ao ano 
ß� Investimento C: 18% ao semestre 

As rentabilidades, para esses investimentos, inci-
dem sobre o valor do período anterior. O quadro 
fornece algumas aproximações para a análise 
das rentabilidades:

n 1,03n

3 1,093
6 1,194
9 1,305
12 1,426

Para escolher o investimento com a maior renta-
bilidade anual, essa pessoa deverá 
A	 escolher qualquer um dos investimentos A, 

B ou C, pois as suas rentabilidades anuais 
são iguais a 36%. 

B	 escolher os investimentos A ou C, pois suas 
rentabilidades anuais são iguais a 39%. 

C	 escolher o investimento A, pois a sua renta-
bilidade anual é maior que as rentabilidades 
anuais dos investimentos B e C. 

D	 escolher o investimento B, pois sua renta-
bilidade de 36% é maior que as rentabilida-
des de 3% do investimento A e de 18% do 
investimento C. 

E	 escolher o investimento C, pois sua rentabi-
lidade de 39% ao ano é maior que a renta-
bilidade de 36% ao ano dos investimentos 
A e B.

GABARITO
EXERCÍCIOS DE BASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D B B D E B E D D A

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E D D D C C E D D C
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EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1
O tempo necessário para que um planeta do sis-
tema solar execute uma volta completa em torno 
do Sol é um ano. Observe as informações na ta-
bela:

PLANETAS DURAÇÃO DO ANO EM DIAS TERRESTRES

Mercúrio 88
Vênus 225
Terra 365
Marte 687

Se uma pessoa tem 45  anos na Terra, sua idade 
contada em anos em Vênus é igual a: 
A	 73   
B	 76   
C	 79   
D	 82
E	 85   

QUESTÃO 2
Até a primeira quinzena do mês de março de 
2017, o combustível comercializado nos postos 
de nosso país era uma mistura de 1 parte de eta-
nol para 3 partes de gasolina. Considere esse 
combustível e um outro que apresenta a mistura 
de 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina.
Juntando-se volumes iguais dos dois combustí-
veis, a nova relação de etanol para gasolina, nes-
ta ordem, será 
A	 5/9
B	 5/12   
C	 29/75 
D	 31/75
E	 37/75   

QUESTÃO 3 
Um empresário determinou que o orçamento de 
R$ 1.200.000,00 de sua empresa fosse dividido 
em setores, sendo 30% para o setor de produção, 
50% para o setor de publicidade e o restante para 
os outros setores. No setor de produção ele de-
terminou que se use 1/8 para os custos, ½ para 
o pagamento de funcionários e o restante para a 
manutenção das máquinas.
Qual o valor do orçamento destinado à manuten-
ção das máquinas? 
A	 R$ 90.000,00 
B	 R$ 135.000,00
C	 R$ 150.000,00
D	 R$ 360.000,00
E	 R$ 450.000,00

QUESTÃO 4
Para digitação de uma coletânea de livros uma 
editora necessita contratar digitadores, a defini-
ção da quantidade de contratados está relaciona-
da ao tempo gasto para realização do serviço por 
completo e será feita observando quadro a seguir.
Quantidade de 
digitadores (d) 1 2 3 4 5 6

Tempo para con-
clusão do serviço 
(t)

360 180 120 90 72 60

Mantendo-se a regularidade observada na tabela, 
quantos digitadores deverão ser contratados no 
caso de ser necessário que o serviço seja conclu-
ído em 24 horas de trabalho?
A	 8
B	 10
C	 12
D	 15
E	 18

QUESTÃO 5 
Maria percebeu que a torneira da pia de sua co-
zinha estava com defeito e pingando água na fre-
quência de 1 gota a cada 15 segundos. Com o 
objetivo de evitar o desperdício de água ela colo-
cou, às 8h45min, um copo de 120 mililitros embai-
xo da torneira para recolher a água que pingava. 
O copo estava vazio e ficou completamente cheio 
às 11h15min.  O volume de cada gota, em litros, é
A	 2.10-2

B	 2.10-3

C	 2.10-4.
D	 2.10-5

E	 2.10-6

QUESTÃO 6
Uma equipe de 12 agricultores leva 4 horas para 
fazer a manutenção de 800 metros quadrados de 
terra. O tempo necessário para que 6 agriculto-
res, com a mesma capacidade de trabalho, façam 
a manutenção de 600 metros quadrados de terra 
é de  
A	 12 horas.   
B	 8 horas.    
C	 10 horas.    
D	 6 horas.    
E	 4 horas.    
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Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas 
avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do 
valor à vista (ou até um valor menor), em um in-
vestimento, com rentabilidade de 10% ao semes-
tre, resgatando os valores à medida que as pres-
tações da opção escolhida fossem vencendo. 

Após avaliar a situação do ponto financeiro e 
das condições apresentadas, Arthur concluiu que 
era mais vantajoso financeiramente escolher a 
opção 
A	 1. 
B	 2. 
C	 3. 
D	 4. 
E	 5.

QUESTÃO 10 – (C1 — H5)
Considere que uma pessoa decida investir uma 
determinada quantia e que lhe sejam apresenta-
das três possibilidades de investimento, com ren-
tabilidades líquidas garantidas pelo período de 
um ano, conforme descritas: 

ß� Investimento A: 3% ao mês 
ß� Investimento B: 36% ao ano 
ß� Investimento C: 18% ao semestre 

As rentabilidades, para esses investimentos, inci-
dem sobre o valor do período anterior. O quadro 
fornece algumas aproximações para a análise 
das rentabilidades:

n 1,03n

3 1,093
6 1,194
9 1,305

12 1,426
Para escolher o investimento com a maior renta-
bilidade anual, essa pessoa deverá 
A	 escolher qualquer um dos investimentos A, 

B ou C, pois as suas rentabilidades anuais 
são iguais a 36%. 

B	 escolher os investimentos A ou C, pois suas 
rentabilidades anuais são iguais a 39%. 

C	 escolher o investimento A, pois a sua renta-
bilidade anual é maior que as rentabilidades 
anuais dos investimentos B e C. 

D	 escolher o investimento B, pois sua renta-
bilidade de 36% é maior que as rentabilida-
des de 3% do investimento A e de 18% do 
investimento C. 

E	 escolher o investimento C, pois sua rentabi-
lidade de 39% ao ano é maior que a renta-
bilidade de 36% ao ano dos investimentos 
A e B.

GABARITO
EXERCÍCIOS DE BASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D B B D E B E D D A

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E D D D C C E D D C
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EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1
O tempo necessário para que um planeta do sis-
tema solar execute uma volta completa em torno 
do Sol é um ano. Observe as informações na ta-
bela:

PLANETAS DURAÇÃO DO ANO EM DIAS TERRESTRES

Mercúrio 88
Vênus 225
Terra 365
Marte 687

Se uma pessoa tem 45  anos na Terra, sua idade 
contada em anos em Vênus é igual a: 
A	 73   
B	 76   
C	 79   
D	 82
E	 85   

QUESTÃO 2
Até a primeira quinzena do mês de março de 
2017, o combustível comercializado nos postos 
de nosso país era uma mistura de 1 parte de eta-
nol para 3 partes de gasolina. Considere esse 
combustível e um outro que apresenta a mistura 
de 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina.
Juntando-se volumes iguais dos dois combustí-
veis, a nova relação de etanol para gasolina, nes-
ta ordem, será 
A	 5/9
B	 5/12   
C	 29/75 
D	 31/75
E	 37/75   

QUESTÃO 3 
Um empresário determinou que o orçamento de 
R$ 1.200.000,00 de sua empresa fosse dividido 
em setores, sendo 30% para o setor de produção, 
50% para o setor de publicidade e o restante para 
os outros setores. No setor de produção ele de-
terminou que se use 1/8 para os custos, ½ para 
o pagamento de funcionários e o restante para a 
manutenção das máquinas.
Qual o valor do orçamento destinado à manuten-
ção das máquinas? 
A	 R$ 90.000,00 
B	 R$ 135.000,00
C	 R$ 150.000,00
D	 R$ 360.000,00
E	 R$ 450.000,00

QUESTÃO 4
Para digitação de uma coletânea de livros uma 
editora necessita contratar digitadores, a defini-
ção da quantidade de contratados está relaciona-
da ao tempo gasto para realização do serviço por 
completo e será feita observando quadro a seguir.
Quantidade de 
digitadores (d) 1 2 3 4 5 6

Tempo para con-
clusão do serviço 
(t)

360 180 120 90 72 60

Mantendo-se a regularidade observada na tabela, 
quantos digitadores deverão ser contratados no 
caso de ser necessário que o serviço seja conclu-
ído em 24 horas de trabalho?
A	 8
B	 10
C	 12
D	 15
E	 18

QUESTÃO 5 
Maria percebeu que a torneira da pia de sua co-
zinha estava com defeito e pingando água na fre-
quência de 1 gota a cada 15 segundos. Com o 
objetivo de evitar o desperdício de água ela colo-
cou, às 8h45min, um copo de 120 mililitros embai-
xo da torneira para recolher a água que pingava. 
O copo estava vazio e ficou completamente cheio 
às 11h15min.  O volume de cada gota, em litros, é
A	 2.10-2

B	 2.10-3

C	 2.10-4.
D	 2.10-5

E	 2.10-6

QUESTÃO 6
Uma equipe de 12 agricultores leva 4 horas para 
fazer a manutenção de 800 metros quadrados de 
terra. O tempo necessário para que 6 agriculto-
res, com a mesma capacidade de trabalho, façam 
a manutenção de 600 metros quadrados de terra 
é de  
A	 12 horas.   
B	 8 horas.    
C	 10 horas.    
D	 6 horas.    
E	 4 horas.    
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QUESTÃO 7
Com a chegada do verão, uma loja colocou todos 
seus casacos de frio a preço único de R$ 99,99. 
Uma semana depois, disposta a vender mais rapi-
damente a mercadoria, lançou mais uma promo-
ção que seria válida juntamente com a primeira.

ß� 10% desconto na 1ª peça
ß� 20% de desconto na 2ª peça
ß� 30% de desconto na 3ª peça em diante.

Um cliente que comprou cinco casacos obteve 
um desconto real de:
A	 22%
B	 24%
C	 26%
D	 28%
E	 30%

QUESTÃO 8
Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram a um mesmo 
cargo da diretoria do grêmio de uma faculdade 
da UNESP, sendo que 1 obteve 6,25% do total 
de votos que os três receberam para esse cargo. 
Na figura, a área de cada um dos três retângulos 
representa a porcentagem de votos obtidos pelo 
candidato correspondente. Juntos, os retângulos 
compõem um quadrado, cuja área representa o 
total dos votos recebidos pelos três candidatos.

Do total de votos recebidos pelos três candidatos, 
o candidato 2 obteve 
A	 61,75%   
B	 62,75%   
C	 62,50%   
D	 62,00%   
E	 62,25%   
 
QUESTÃO 9 
O avião Airbus A380, originalmente denominado 
de Airbus 3XX, é uma aeronave de dois andares 

e quatro motores, que é capaz de transportar o 
maior número de passageiros, dentre as aerona-
ves existentes.
O avião, na apresentação mais comum, o forma-
to Airbus A380-800, permite até 550 passageiros 
em três classes, sendo considerado 60 kg como 
o peso médio de cada passageiro. Com uma área 
útil interior de 478 metros quadrados, essa con-
figuração do avião possui, vazio, o peso de 2,77 
× 105 kg. Para uma viagem, será abastecido com 
225 000 litros de combustível cuja densidade é 
0,8kg/litro. O peso dessa aeronave no momento 
da decolagem é calculado através da soma dos 
pesos da aeronave vazia, do combustível, dos 
passageiros e das cargas, não podendo ultrapas-
sar 5,75 × 105 kg.

goo.gl/nujl2G - Adaptada

O peso máximo, em kg, de carga transportada 
pelo avião, está com sua capacidade máxima de 
passageiros é
A	 0,85 × 104

B	 1,15 × 104

C	 7,05 × 104

D	 8,50 × 104

E	 1,15 × 105

QUESTÃO 10
Considere as informações a seguir. 
Uma máquina automática produz um único tipo 
de peças, idênticas, de um determinado produ-
to, operando sempre, por motivos de segurança, 
apenas e exatamente 12 horas a cada dia, inin-
terruptamente, todos os dias da semana, inclusi-
ve aos sábados, domingos e feriados. Essa má-
quina será substituída por outra, mais moderna, 
que tem a capacidade de produzir o quádruplo da 
quantidade de peças (do mesmo tipo) que produz 
a atual, em um mesmo período de tempo. A nova 
máquina vai operar, ininterruptamente, por 21 ho-
ras a cada dia, todos os dias da semana. 
Durante quantos dias, no mínimo, a nova máqui-
na precisará operar para produzir o triplo do que 
a antiga produz em uma semana? 
A	 1 dia.    
B	 3 dias.    
C	 4 dias.    
D	 5 dias.    
E	 6 dias.    
  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1
Um terreno plano é cercado utilizando-se uma 
cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 tra-
balhadores conseguem fazer uma cerca de 100 m 
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de comprimento, contendo 5 fios de arames far-
pados, em 4 dias. De modo a agilizar o trabalho 
e economizar, decidiu-se que seriam utilizados 
apenas 4 fios de arames.
Quantos dias seriam necessários para que 6 tra-
balhadores fizessem uma cerca com 500 m de 
comprimento, utilizando apenas 4 fios de arames 
farpados?  
A	 9 dias.    
B	 10 dias.    
C	 6 dias.    
D	 12 dias.    
E	 8 dias.   

QUESTÃO 2
Duas latas contêm 250 mL e 350 mL de um mes-
mo suco e são vendidas, respectivamente, por R$ 
3,00 e R$ 4,90.

Tomando por base o preço por mililitro do suco, 
calcule quantos por cento (aproximadamente) a 
lata maior é mais cara do que a lata menor. 
A	 10%
B	 12%
C	 17%
D	 22%
E	 24%

QUESTÃO 3
No centro de uma cidade, há três estacionamen-
tos que cobram da seguinte maneira:

Estacionamento A Estacionamento B Estacionamento C

R$ 5,00 pela pri-
meira hora

R$ 3,00 por cada 
hora subsequente

R$ 4,00 por hora

R$ 6,00 pela pri-
meira hora

R$ 2,00 por cada 
hora subsequente

Será mais vantajoso, financeiramente, parar  
A	 no estacionamento A, desde que o automó-

vel fique estacionado por quatro horas.    
B	 no estacionamento B, desde que o automó-

vel fique estacionado por três horas.    
C	 em qualquer um, desde que o automóvel fi-

que estacionado por uma hora.    
D	 em qualquer um, desde que o automóvel fi-

que estacionado por duas horas.   
E	 no estacionamento C, desde que o automó-

vel fique estacionado por uma hora.    

QUESTÃO 4
Um animal, submetido à ação de uma droga ex-
perimental, teve sua massa corporal registrada 
nos sete primeiros meses de vida. Os sete pontos 
destacados no gráfico mostram esses registros e 
a reta indica a tendência de evolução da massa 
corporal em animais que não tenham sido sub-
metidos à ação da droga experimental. Sabe-se 
que houve correlação perfeita entre os registros 
coletados no experimento e a reta apenas no 1º 
e no 3º mês.

Se a massa registrada no 6º mês do experimento 
foi 210 gramas inferior à tendência de evolução 
da massa em animais não submetidos à droga 
experimental, o valor dessa massa registrada é 
igual a 
A	 3,47 kg   
B	 3,27 kg 
C	 3,31 kg
D	 3,35 kg
E	 3,29 kg
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QUESTÃO 7
Com a chegada do verão, uma loja colocou todos 
seus casacos de frio a preço único de R$ 99,99. 
Uma semana depois, disposta a vender mais rapi-
damente a mercadoria, lançou mais uma promo-
ção que seria válida juntamente com a primeira.

ß� 10% desconto na 1ª peça
ß� 20% de desconto na 2ª peça
ß� 30% de desconto na 3ª peça em diante.

Um cliente que comprou cinco casacos obteve 
um desconto real de:
A	 22%
B	 24%
C	 26%
D	 28%
E	 30%

QUESTÃO 8
Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram a um mesmo 
cargo da diretoria do grêmio de uma faculdade 
da UNESP, sendo que 1 obteve 6,25% do total 
de votos que os três receberam para esse cargo. 
Na figura, a área de cada um dos três retângulos 
representa a porcentagem de votos obtidos pelo 
candidato correspondente. Juntos, os retângulos 
compõem um quadrado, cuja área representa o 
total dos votos recebidos pelos três candidatos.

Do total de votos recebidos pelos três candidatos, 
o candidato 2 obteve 
A	 61,75%   
B	 62,75%   
C	 62,50%   
D	 62,00%   
E	 62,25%   
 
QUESTÃO 9 
O avião Airbus A380, originalmente denominado 
de Airbus 3XX, é uma aeronave de dois andares 

e quatro motores, que é capaz de transportar o 
maior número de passageiros, dentre as aerona-
ves existentes.
O avião, na apresentação mais comum, o forma-
to Airbus A380-800, permite até 550 passageiros 
em três classes, sendo considerado 60 kg como 
o peso médio de cada passageiro. Com uma área 
útil interior de 478 metros quadrados, essa con-
figuração do avião possui, vazio, o peso de 2,77 
× 105 kg. Para uma viagem, será abastecido com 
225 000 litros de combustível cuja densidade é 
0,8kg/litro. O peso dessa aeronave no momento 
da decolagem é calculado através da soma dos 
pesos da aeronave vazia, do combustível, dos 
passageiros e das cargas, não podendo ultrapas-
sar 5,75 × 105 kg.

goo.gl/nujl2G - Adaptada

O peso máximo, em kg, de carga transportada 
pelo avião, está com sua capacidade máxima de 
passageiros é
A	 0,85 × 104

B	 1,15 × 104

C	 7,05 × 104

D	 8,50 × 104

E	 1,15 × 105

QUESTÃO 10
Considere as informações a seguir. 
Uma máquina automática produz um único tipo 
de peças, idênticas, de um determinado produ-
to, operando sempre, por motivos de segurança, 
apenas e exatamente 12 horas a cada dia, inin-
terruptamente, todos os dias da semana, inclusi-
ve aos sábados, domingos e feriados. Essa má-
quina será substituída por outra, mais moderna, 
que tem a capacidade de produzir o quádruplo da 
quantidade de peças (do mesmo tipo) que produz 
a atual, em um mesmo período de tempo. A nova 
máquina vai operar, ininterruptamente, por 21 ho-
ras a cada dia, todos os dias da semana. 
Durante quantos dias, no mínimo, a nova máqui-
na precisará operar para produzir o triplo do que 
a antiga produz em uma semana? 
A	 1 dia.    
B	 3 dias.    
C	 4 dias.    
D	 5 dias.    
E	 6 dias.    
  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 1
Um terreno plano é cercado utilizando-se uma 
cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 tra-
balhadores conseguem fazer uma cerca de 100 m 
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de comprimento, contendo 5 fios de arames far-
pados, em 4 dias. De modo a agilizar o trabalho 
e economizar, decidiu-se que seriam utilizados 
apenas 4 fios de arames.
Quantos dias seriam necessários para que 6 tra-
balhadores fizessem uma cerca com 500 m de 
comprimento, utilizando apenas 4 fios de arames 
farpados?  
A	 9 dias.    
B	 10 dias.    
C	 6 dias.    
D	 12 dias.    
E	 8 dias.   

QUESTÃO 2
Duas latas contêm 250 mL e 350 mL de um mes-
mo suco e são vendidas, respectivamente, por R$ 
3,00 e R$ 4,90.

Tomando por base o preço por mililitro do suco, 
calcule quantos por cento (aproximadamente) a 
lata maior é mais cara do que a lata menor. 
A	 10%
B	 12%
C	 17%
D	 22%
E	 24%

QUESTÃO 3
No centro de uma cidade, há três estacionamen-
tos que cobram da seguinte maneira:

Estacionamento A Estacionamento B Estacionamento C

R$ 5,00 pela pri-
meira hora

R$ 3,00 por cada 
hora subsequente

R$ 4,00 por hora

R$ 6,00 pela pri-
meira hora

R$ 2,00 por cada 
hora subsequente

Será mais vantajoso, financeiramente, parar  
A	 no estacionamento A, desde que o automó-

vel fique estacionado por quatro horas.    
B	 no estacionamento B, desde que o automó-

vel fique estacionado por três horas.    
C	 em qualquer um, desde que o automóvel fi-

que estacionado por uma hora.    
D	 em qualquer um, desde que o automóvel fi-

que estacionado por duas horas.   
E	 no estacionamento C, desde que o automó-

vel fique estacionado por uma hora.    

QUESTÃO 4
Um animal, submetido à ação de uma droga ex-
perimental, teve sua massa corporal registrada 
nos sete primeiros meses de vida. Os sete pontos 
destacados no gráfico mostram esses registros e 
a reta indica a tendência de evolução da massa 
corporal em animais que não tenham sido sub-
metidos à ação da droga experimental. Sabe-se 
que houve correlação perfeita entre os registros 
coletados no experimento e a reta apenas no 1º 
e no 3º mês.

Se a massa registrada no 6º mês do experimento 
foi 210 gramas inferior à tendência de evolução 
da massa em animais não submetidos à droga 
experimental, o valor dessa massa registrada é 
igual a 
A	 3,47 kg   
B	 3,27 kg 
C	 3,31 kg
D	 3,35 kg
E	 3,29 kg
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QUESTÃO 5
Dois dos materiais mais utilizados para fazer pis-
tas de rodagem de veículos são o concreto e o 
asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais 
os raios solares do que uma pista nova de asfal-
to; porém, com os anos de uso, ambas tendem 
a refletir a mesma porcentagem de raios solares, 
conforme mostram os segmentos de retas nos 
gráficos.

Mantidas as relações lineares expressas nos grá-
ficos ao longo dos anos de uso, duas pistas no-
vas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão 
pela primeira vez a mesma porcentagem de refle-
xão dos raios solares após 
A	 8,225 anos.   
B	 9,375 anos.   
C	 10,025 anos.   
D	 10,175 anos.   
E	 9,625 anos.   

QUESTÃO 6
Lançada em 2009, a bitcoin ganha espaço no 
mercado internacional como um meio de troca 
atrativo por permitir transações a taxas baixas 
sem recorrer a intermediários, como bancos ou 
empresas como o PayPal. Diferentemente de 
moedas tradicionais, ela não é gerida por um ban-
co central, mas por uma comunidade dispersa na 
internet.

Dado: Considere linear o comportamento do total 
de bitcoins em circulação ao longo do período in-
dicado no gráfico. 
No período analisado, a taxa diária de crescimen-
to do total de bitcoins foi de, aproximadamente, 
A	 2.121,6   
B	 1.614,3  
C	 2.475,2
D	 1.883,3
E	 1.255,6

QUESTÃO 7 (Unb 1999 - Adaptada)
Uma das maneiras de se representar a Terra em 
uma região plana para o traçado de mapas geo-
gráficos é a “projeção estereográfica”, que consis-
te em projetar os pontos de uma esfera sobre um 
plano α perpendicular ao eixo norte-sul da esfera 
e que passa por seu Polo Sul. 
Mais precisamente, a projeção de um ponto P da 
esfera é um ponto P’ de α, obtido pela interseção 
da reta determinada por P e N (Polo Norte) com 
o plano α.
Essa construção está representada na figura a 
seguir, em que O é o centro da esfera, P, Q e R 
são pontos sobre um mesmo paralelo e, P’, Q’ e 
R’ suas projeções sobre o plano α 

Em um mapa construído através da “projeção es-
tereográfica”
A	 a linha do Equador é uma reta
B	 o meridiano de Greenwich é uma circunferência
C	 a linha do Equador é uma circunferência
D	 o meridiano de Greenwich é um ponto
E	 a linha do Equador é um círculo

QUESTÃO 8
Um grupo de amigos decide investir em uma pi-
zzaria artesanal, vendendo pizzas inteiras ou em 
fatias. 
As pizzas são vendidas em quatro tamanhos: In-
dividual, Média, Grande e Família, conforme ta-
bela a seguir
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Tamanho Pizza Número de Fatias Diâmetro (cm)
Individual 4 10
Média 8 20
Grande 12 30
Família 20 40

Com ajuda de especialistas, os donos da pizzaria 
definiram que o preço da pizza Individual inteira será 
R$ 12,00 e que o preço das pizzas de outros tama-
nhos deve ser proporcional à área de cada uma. 
O preço de cada fatia é o preço da pizza dividido 
pelo total de fatias de cada tamanho.
Qual deve ser o preço cobrado pela fatia de pizza 
Família? 
A	 R$ 2,40  
B	 R$ 4,80   
C	 R$ 9,60   
D	 R$ 12,00   
E	 R$ 15,00   

QUESTÃO 9 
A seguir temos a imagem aérea de uma região 
de Fortaleza na escala 1:10.000. Na imagem en-
contra-se uma A.P.A. (Área de Preservação Am-
biental) e dentro, um terreno retangular no qual é 
pretendido a construção de uma casa.
Para construir a casa, o proprietário deve fazer 
uma solicitação junto à Prefeitura da cidade e in-
formar vários dados sobre o terreno, entre elas, 
a área.
Devido a qualidade da foto, temos uma margem 
de erro de 1% (para mais ou para menos) nas 
dimensões do terreno.

goo.gl/P82UFy

A diferença entre as áreas máxima e mínima do 
terreno, em m2, é
A	 600
B	 1.200
C	 1.206
D	 2.400
E	 2.412

QUESTÃO 10

O padrão internacional ISO 216 define os tama-
nhos de papel utilizados em quase todos os paí-
ses. O formato-base é uma folha retangular de 
papel chamada de A0, cujas medidas são aproxi-
madamente 84 cm × 120 cm.
As medidas do papel A0 inviabilizam sua utiliza-
ção no dia a dia; um tamanho de papel bastante 
comum em escritórios brasileiros é o A4, cujas di-
mensões são 21 cm × 30 cm.
Esse tipo de papel é vendido em “resmas” (pa-
cotes com 500 folhas) e normalmente possuem 
gramatura de 75 g/m2, ou seja, cada 1 m2 de folha 
tem massa de 75 gramas.
Uma resma de papel A4 tem uma massa, em kg, 
aproximada de
A	 0,24
B	 0,47
C	 2,40
D	 4,70
E	 7,05
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QUESTÃO 5
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tas de rodagem de veículos são o concreto e o 
asfalto. Uma pista nova de concreto reflete mais 
os raios solares do que uma pista nova de asfal-
to; porém, com os anos de uso, ambas tendem 
a refletir a mesma porcentagem de raios solares, 
conforme mostram os segmentos de retas nos 
gráficos.

Mantidas as relações lineares expressas nos grá-
ficos ao longo dos anos de uso, duas pistas no-
vas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão 
pela primeira vez a mesma porcentagem de refle-
xão dos raios solares após 
A	 8,225 anos.   
B	 9,375 anos.   
C	 10,025 anos.   
D	 10,175 anos.   
E	 9,625 anos.   

QUESTÃO 6
Lançada em 2009, a bitcoin ganha espaço no 
mercado internacional como um meio de troca 
atrativo por permitir transações a taxas baixas 
sem recorrer a intermediários, como bancos ou 
empresas como o PayPal. Diferentemente de 
moedas tradicionais, ela não é gerida por um ban-
co central, mas por uma comunidade dispersa na 
internet.

Dado: Considere linear o comportamento do total 
de bitcoins em circulação ao longo do período in-
dicado no gráfico. 
No período analisado, a taxa diária de crescimen-
to do total de bitcoins foi de, aproximadamente, 
A	 2.121,6   
B	 1.614,3  
C	 2.475,2
D	 1.883,3
E	 1.255,6

QUESTÃO 7 (Unb 1999 - Adaptada)
Uma das maneiras de se representar a Terra em 
uma região plana para o traçado de mapas geo-
gráficos é a “projeção estereográfica”, que consis-
te em projetar os pontos de uma esfera sobre um 
plano α perpendicular ao eixo norte-sul da esfera 
e que passa por seu Polo Sul. 
Mais precisamente, a projeção de um ponto P da 
esfera é um ponto P’ de α, obtido pela interseção 
da reta determinada por P e N (Polo Norte) com 
o plano α.
Essa construção está representada na figura a 
seguir, em que O é o centro da esfera, P, Q e R 
são pontos sobre um mesmo paralelo e, P’, Q’ e 
R’ suas projeções sobre o plano α 

Em um mapa construído através da “projeção es-
tereográfica”
A	 a linha do Equador é uma reta
B	 o meridiano de Greenwich é uma circunferência
C	 a linha do Equador é uma circunferência
D	 o meridiano de Greenwich é um ponto
E	 a linha do Equador é um círculo

QUESTÃO 8
Um grupo de amigos decide investir em uma pi-
zzaria artesanal, vendendo pizzas inteiras ou em 
fatias. 
As pizzas são vendidas em quatro tamanhos: In-
dividual, Média, Grande e Família, conforme ta-
bela a seguir
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Tamanho Pizza Número de Fatias Diâmetro (cm)
Individual 4 10
Média 8 20
Grande 12 30
Família 20 40

Com ajuda de especialistas, os donos da pizzaria 
definiram que o preço da pizza Individual inteira será 
R$ 12,00 e que o preço das pizzas de outros tama-
nhos deve ser proporcional à área de cada uma. 
O preço de cada fatia é o preço da pizza dividido 
pelo total de fatias de cada tamanho.
Qual deve ser o preço cobrado pela fatia de pizza 
Família? 
A	 R$ 2,40  
B	 R$ 4,80   
C	 R$ 9,60   
D	 R$ 12,00   
E	 R$ 15,00   

QUESTÃO 9 
A seguir temos a imagem aérea de uma região 
de Fortaleza na escala 1:10.000. Na imagem en-
contra-se uma A.P.A. (Área de Preservação Am-
biental) e dentro, um terreno retangular no qual é 
pretendido a construção de uma casa.
Para construir a casa, o proprietário deve fazer 
uma solicitação junto à Prefeitura da cidade e in-
formar vários dados sobre o terreno, entre elas, 
a área.
Devido a qualidade da foto, temos uma margem 
de erro de 1% (para mais ou para menos) nas 
dimensões do terreno.
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A diferença entre as áreas máxima e mínima do 
terreno, em m2, é
A	 600
B	 1.200
C	 1.206
D	 2.400
E	 2.412

QUESTÃO 10

O padrão internacional ISO 216 define os tama-
nhos de papel utilizados em quase todos os paí-
ses. O formato-base é uma folha retangular de 
papel chamada de A0, cujas medidas são aproxi-
madamente 84 cm × 120 cm.
As medidas do papel A0 inviabilizam sua utiliza-
ção no dia a dia; um tamanho de papel bastante 
comum em escritórios brasileiros é o A4, cujas di-
mensões são 21 cm × 30 cm.
Esse tipo de papel é vendido em “resmas” (pa-
cotes com 500 folhas) e normalmente possuem 
gramatura de 75 g/m2, ou seja, cada 1 m2 de folha 
tem massa de 75 gramas.
Uma resma de papel A4 tem uma massa, em kg, 
aproximada de
A	 0,24
B	 0,47
C	 2,40
D	 4,70
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EXERCÍCIOS DE BASE
QUESTÃO 1
Com o objetivo de melhorar o tráfego de veícu-
los, a prefeitura de uma grande cidade propôs a 
construção de quatro terminais de ônibus. Para 
estabelecer conexão entre os terminais, foram es-
tipuladas as seguintes quantidades de linhas de 
ônibus:

ß� do terminal A para o B, 4 linhas distintas;
ß� do terminal B para o C, 3 linhas distintas;
ß� do terminal A para o D, 5 linhas distintas;
ß� do terminal D  para o C 2 linhas distintas.

Não há linhas diretas entre os terminais A e C.
Supondo que um passageiro utilize exatamente 
duas linhas de ônibus para ir do terminal A para o 
terminal C, qual a quantidade possível de trajetos 
distintos que ele poderá fazer?
A	 10
B	 22
C	 46
D	 68
E	 120

QUESTÃO 2
Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV 
e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro 
quesitos são julgados, cada um por dois jurados, 
que podem atribuir somente uma dentre as notas 
6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que ob-
tiver mais pontuação na soma de todas as notas 
emitidas. Em caso de empate, a campeã será a 
que alcançar a maior soma das notas atribuídas 
pelos jurados no quesito Enredo e Harmonia. A 
tabela mostra as notas do desfile desse ano no 
momento em que faltava somente a divulgação 
das notas do jurado B no quesito Bateria.

Quesitos
1.  

Fantasia  
e 

Alegoria

2.  
Evolução  

e 
Conjunto

3.  
Enredo e  
Harmo-

nia

4.  
Bateria

To
ta

l

Jurado A B A B A B A B

Escola I 6 7 8 8 9 9 8 55

Escola II 9 8 10 9 10 10 10 66

Escola III 8 8 7 8 6 7 6 50

Escola IV 9 10 10 10 9 10 10 68

Escola V 8 7 9 8 6 8 8 54

Quantas configurações distintas das notas a se-
rem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria 
tornariam campeã a Escola II? 
A	 21
B	 90
C	 750
D	 1250
E	 3125

QUESTÃO 3
No Boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilis-
ta tem à sua disposição quatro golpes básicos: o 
jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que 
um pugilista, preparando-se para os Jogos Olím-
picos do Rio, em 2016, queira criar uma sequên-
cia com 6 golpes, empregando necessariamente 
dois jabs, dois diretos, um cruzado e um gancho.
Assim, o número máximo de sequências que ele 
poderá criar será de
A	 180
B	 160
C	 140
D	 120
E	 100

QUESTÃO 4
Uma loja que comercializa celulares registrou, 
em uma campanha de lançamento, o número 
de compradores, femininos e masculinos, de um 
novo modelo de smartphone.

O gráfico abaixo descreve o ocorrido nos quatro 
dias de pré-venda desse modelo.
Com o sucesso de vendas, a loja decidiu sortear 
um acessório para este modelo de smartphone 
entre os compradores femininos e outro acessório 
entre os compradores masculinos.
Qual é a probabilidade de que um dos sorteados 
tenha feito sua compra no primeiro dia de pré-
-venda e outro no último dia de pré-venda? 
A	 17/120
B	 11/20
C	 7/80
D	 1/40
E	 7/40

QUESTÃO 5
Quando Mariano sai para trabalhar, ele passa 
obrigatoriamente por três cruzamentos com se-
máforos. No primeiro cruzamento, a probabilidade 
do semáforo se encontrar com sinal vermelho é 
de 10%. Em cada um dos cruzamentos seguintes, 
Mariano fica parado devido aos sinais vermelhos 
em metade das vezes que lá passa. Mariano já 
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observou que os semáforos funcionam separada-
mente, não estando ligados entre si por qualquer 
mecanismo. Mariano sempre cumpre a lei, porém 
acelera no sinal amarelo, só parando mesmo no 
sinal vermelho. A probabilidade de Mariano che-
gar ao trabalho parando em pelo menos um dos 
sinais é
A	 64,5%
B	 68,5% 
C	 74,5%
D	 77,5%
E	 82,5%

QUESTÃO 6
A Dança das Cadeiras é uma brincadeira feita em 
grupo. Para brincar, deve haver sempre uma ca-
deira a menos que o número de participantes. A 
ideia é que todos andem ou dancem em volta das 
cadeiras ao som de uma música animada. As re-
gras são bem simples:

ß� Na 1ª rodada, enquanto toca uma música, 
n pessoas circulam em torno de n – 1 ca-
deiras.

ß� Quando a música parar de tocar, cada uma 
das n pessoas procura uma das cadeiras 
para se sentar; 

ß� Como há mais pessoas do que cadeiras, 
uma das pessoas não consegue se sentar 
e é eliminada da brincadeira; 

ß� Na 2ª rodada, retira-se uma das cadeiras, 
e a música volta a tocar enquanto as n – 1 
pessoas restantes circulam em torno das n 
– 2 cadeiras remanescentes; 

ß� Quando a música parar de tocar, cada uma 
das n – 1 pessoas procura uma das cadei-
ras para se sentar; 

ß� E assim por diante... 
ß� Aquele que conseguir se sentar em todas 

as rodadas é o vencedor. 
Suponha que no início do jogo há 4 cadeiras para 
5 pessoas, uma das quais é Guilherme. 
A probabilidade de Guilherme ser o vencedor na 
dança das cadeiras é 
A	 15%
B	 17,5%
C	 20%
D	 22,5%
E	 25%

QUESTÃO 7
Uma empresa tem 15 funcionários e a média dos 
salários deles é igual a R$ 4.000,00. A empresa é 
dividida em três departamentos, sendo que:

ß� A média dos salários dos 6 funcionários ad-
ministrativos é igual a R$ 3.750,00.

ß� A média dos salários dos 4 funcionários 
de desenvolvimento de produto é igual a 
R$4.125,00.

A média dos salários dos outros funcionários, do 
departamento comercial, é igual a 
A	 R$ 3.800,00. 
B	 R$ 3.900,00. 
C	 R$ 4.000,00. 
D	 R$ 4.100,00. 
E	 R$ 4.200,00. 

QUESTÃO 8
Uma loja que vende sapatos recebeu diversas re-
clamações de seus clientes relacionadas à venda 
de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da 
loja anotaram as numerações dos sapatos com 
defeito e fizeram um estudo estatístico com o in-
tuito de reclamar com o fabricante.
A tabela contém a média, a mediana e a moda 
desses dados anotados pelos donos.

Estatísticas sobre as numerações dos 
sapatos com defeito

Média Mediana Moda
Numerações 
dos sapatos 
com defeito

36 37 38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos 
representaram a cor branca pelo número 0 e a 
cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média 
da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. 
Os donos da loja decidiram que a numeração dos 
sapatos com maior número de reclamações e a 
cor com maior número de reclamações não serão 
mais vendidas.
A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos 
sapatos, explicando que não serão mais enco-
mendados os sapatos de cor
A	 branca e os de número 38.
B	 branca e os de número 37.
C	 branca e os de número 36.
D	 preta e os de número 38.
E	 preta e os de número 37.

QUESTÃO 9
Considere as seguintes medidas descritivas das 
notas finais dos alunos de três turmas:

TURMA Nº DE 
ALUNOS MÉDIA DESVIO PADRÃO

A 15 6,0 1,31
B 15 6,0 3,51
C 14 6,0 2,61

Com base nesses dados, considere as seguintes 
afirmativas:
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EXERCÍCIOS DE BASE
QUESTÃO 1
Com o objetivo de melhorar o tráfego de veícu-
los, a prefeitura de uma grande cidade propôs a 
construção de quatro terminais de ônibus. Para 
estabelecer conexão entre os terminais, foram es-
tipuladas as seguintes quantidades de linhas de 
ônibus:

ß� do terminal A para o B, 4 linhas distintas;
ß� do terminal B para o C, 3 linhas distintas;
ß� do terminal A para o D, 5 linhas distintas;
ß� do terminal D  para o C 2 linhas distintas.

Não há linhas diretas entre os terminais A e C.
Supondo que um passageiro utilize exatamente 
duas linhas de ônibus para ir do terminal A para o 
terminal C, qual a quantidade possível de trajetos 
distintos que ele poderá fazer?
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B	 22
C	 46
D	 68
E	 120
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Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV 
e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro 
quesitos são julgados, cada um por dois jurados, 
que podem atribuir somente uma dentre as notas 
6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que ob-
tiver mais pontuação na soma de todas as notas 
emitidas. Em caso de empate, a campeã será a 
que alcançar a maior soma das notas atribuídas 
pelos jurados no quesito Enredo e Harmonia. A 
tabela mostra as notas do desfile desse ano no 
momento em que faltava somente a divulgação 
das notas do jurado B no quesito Bateria.
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To
ta

l
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Quantas configurações distintas das notas a se-
rem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria 
tornariam campeã a Escola II? 
A	 21
B	 90
C	 750
D	 1250
E	 3125

QUESTÃO 3
No Boxe, um dos esportes olímpicos, um pugilis-
ta tem à sua disposição quatro golpes básicos: o 
jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que 
um pugilista, preparando-se para os Jogos Olím-
picos do Rio, em 2016, queira criar uma sequên-
cia com 6 golpes, empregando necessariamente 
dois jabs, dois diretos, um cruzado e um gancho.
Assim, o número máximo de sequências que ele 
poderá criar será de
A	 180
B	 160
C	 140
D	 120
E	 100

QUESTÃO 4
Uma loja que comercializa celulares registrou, 
em uma campanha de lançamento, o número 
de compradores, femininos e masculinos, de um 
novo modelo de smartphone.

O gráfico abaixo descreve o ocorrido nos quatro 
dias de pré-venda desse modelo.
Com o sucesso de vendas, a loja decidiu sortear 
um acessório para este modelo de smartphone 
entre os compradores femininos e outro acessório 
entre os compradores masculinos.
Qual é a probabilidade de que um dos sorteados 
tenha feito sua compra no primeiro dia de pré-
-venda e outro no último dia de pré-venda? 
A	 17/120
B	 11/20
C	 7/80
D	 1/40
E	 7/40

QUESTÃO 5
Quando Mariano sai para trabalhar, ele passa 
obrigatoriamente por três cruzamentos com se-
máforos. No primeiro cruzamento, a probabilidade 
do semáforo se encontrar com sinal vermelho é 
de 10%. Em cada um dos cruzamentos seguintes, 
Mariano fica parado devido aos sinais vermelhos 
em metade das vezes que lá passa. Mariano já 
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observou que os semáforos funcionam separada-
mente, não estando ligados entre si por qualquer 
mecanismo. Mariano sempre cumpre a lei, porém 
acelera no sinal amarelo, só parando mesmo no 
sinal vermelho. A probabilidade de Mariano che-
gar ao trabalho parando em pelo menos um dos 
sinais é
A	 64,5%
B	 68,5% 
C	 74,5%
D	 77,5%
E	 82,5%

QUESTÃO 6
A Dança das Cadeiras é uma brincadeira feita em 
grupo. Para brincar, deve haver sempre uma ca-
deira a menos que o número de participantes. A 
ideia é que todos andem ou dancem em volta das 
cadeiras ao som de uma música animada. As re-
gras são bem simples:

ß� Na 1ª rodada, enquanto toca uma música, 
n pessoas circulam em torno de n – 1 ca-
deiras.

ß� Quando a música parar de tocar, cada uma 
das n pessoas procura uma das cadeiras 
para se sentar; 

ß� Como há mais pessoas do que cadeiras, 
uma das pessoas não consegue se sentar 
e é eliminada da brincadeira; 

ß� Na 2ª rodada, retira-se uma das cadeiras, 
e a música volta a tocar enquanto as n – 1 
pessoas restantes circulam em torno das n 
– 2 cadeiras remanescentes; 

ß� Quando a música parar de tocar, cada uma 
das n – 1 pessoas procura uma das cadei-
ras para se sentar; 

ß� E assim por diante... 
ß� Aquele que conseguir se sentar em todas 

as rodadas é o vencedor. 
Suponha que no início do jogo há 4 cadeiras para 
5 pessoas, uma das quais é Guilherme. 
A probabilidade de Guilherme ser o vencedor na 
dança das cadeiras é 
A	 15%
B	 17,5%
C	 20%
D	 22,5%
E	 25%

QUESTÃO 7
Uma empresa tem 15 funcionários e a média dos 
salários deles é igual a R$ 4.000,00. A empresa é 
dividida em três departamentos, sendo que:

ß� A média dos salários dos 6 funcionários ad-
ministrativos é igual a R$ 3.750,00.

ß� A média dos salários dos 4 funcionários 
de desenvolvimento de produto é igual a 
R$4.125,00.

A média dos salários dos outros funcionários, do 
departamento comercial, é igual a 
A	 R$ 3.800,00. 
B	 R$ 3.900,00. 
C	 R$ 4.000,00. 
D	 R$ 4.100,00. 
E	 R$ 4.200,00. 

QUESTÃO 8
Uma loja que vende sapatos recebeu diversas re-
clamações de seus clientes relacionadas à venda 
de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da 
loja anotaram as numerações dos sapatos com 
defeito e fizeram um estudo estatístico com o in-
tuito de reclamar com o fabricante.
A tabela contém a média, a mediana e a moda 
desses dados anotados pelos donos.

Estatísticas sobre as numerações dos 
sapatos com defeito

Média Mediana Moda
Numerações 
dos sapatos 
com defeito

36 37 38

Para quantificar os sapatos pela cor, os donos 
representaram a cor branca pelo número 0 e a 
cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média 
da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. 
Os donos da loja decidiram que a numeração dos 
sapatos com maior número de reclamações e a 
cor com maior número de reclamações não serão 
mais vendidas.
A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos 
sapatos, explicando que não serão mais enco-
mendados os sapatos de cor
A	 branca e os de número 38.
B	 branca e os de número 37.
C	 branca e os de número 36.
D	 preta e os de número 38.
E	 preta e os de número 37.

QUESTÃO 9
Considere as seguintes medidas descritivas das 
notas finais dos alunos de três turmas:

TURMA Nº DE 
ALUNOS MÉDIA DESVIO PADRÃO

A 15 6,0 1,31
B 15 6,0 3,51
C 14 6,0 2,61

Com base nesses dados, considere as seguintes 
afirmativas:
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1) Apesar de as médias serem iguais nas três 
turmas, as notas dos alunos da turma B fo-
ram as que se apresentaram mais hetero-
gêneas.

2) As três turmas tiveram a mesma média, 
mas com variação diferente.

3) As notas da turma A se apresentaram mais 
dispersas em torno da média.

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

QUESTÃO 10
Em uma escola, o professor de matemática apli-
cou uma prova e registrou as notas obtidas pelos 
alunos em uma tabela de acordo com a quanti-
dade de alunos para cada nota. O resultado está 
mostrado na tabela

Nota 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Quanti-
dade
de  

alunos

2 0 3 1 x 1 2 4 2 Y 2

Após uma análise estatística detalhada dessa po-
pulação, obteve-se a mediana das notas o valor 
5,5 e para a moda o valor 7,0. Sabendo que esse 
conjunto de valores é uni modal, qual foi a média 
das notas de matemática?
A	 5,100
B	 5,350
C	 5,475
D	 5,600
E	 5,850

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Uma prova consta de 4 testes com 5 alternativas 
cada, sendo uma única alternativa correta para 
cada teste. O número mínimo de alunos que de-
verão resolver essa prova para se ter certeza de 
que, pelo menos, dois deles fornecerão o mesmo 
gabarito é igual a:
A	 626.
B	 375.
C	 1025.
D	 476.
E	 21.

QUESTÃO 2
Um banco opera em 20 estados brasileiros, com 
pelo menos 120 agências em cada estado, cada 

uma com pelo menos 1.000 clientes. Cada cliente 
deve ter uma senha de acesso composta por seis 
dígitos numéricos. É correto afirmar que
A	 é possível que todos os clientes tenham se-

nhas de acesso distintas.
B	 no máximo dois clientes têm senhas iguais.
C	 todas as possíveis senhas já foram usadas 

por pelo menos um cliente.
D	 num mesmo estado, não podem existir 

clientes com a mesma senha.
E	 pelo menos três clientes têm senhas iguais.

QUESTÃO 3
Uma lotação possui três bancos para passagei-
ros, cada um com três lugares, e deve transportar 
os três membros da família Sousa, o casal Lúcia e 
Mauro e mais quatro pessoas. Além disso,

I. A família Sousa quer ocupar um mesmo 
banco;

II. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a 
lado.

Nessas condições, o número de maneiras distin-
tas de dispor os nove passageiros na lotação é 
igual a 
A	 928.
B	 1.152.
C	 1.828.
D	 2.412.
E	 3.456.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 E 05.
Vítor e Guilherme estão brincando de jogo da me-
mória com as seis cartas mostradas a seguir. 

Inicialmente, Guilherme embaralha as cartas e 
apresenta-as viradas para baixo. Em seguida, Ví-
tor vira duas cartas e tenta formar um par.

QUESTÃO 4
A probabilidade de que Vítor forme um par em sua 
primeira tentativa é
A	 ½
B	 1/3
C	 ¼
D	 1/5
E	 1/6

QUESTÃO 5
Suponha que Vítor tenha virado as duas cartas 
mostradas abaixo.

MATEMÁTICA III

47

Como não foi feito par, Vítor desvira as duas car-
tas e passa a vez para Guilherme, que utiliza a 
seguinte estratégia: ele vira uma das quatro car-
tas que não foi virada por Vítor. Se a carta virada 
for um quadrado ou um triângulo, Guilherme cer-
tamente formará um par, pois ele sabe onde está 
a carta correspondente. 
Caso contrário, Guilherme vira uma das outras 
três cartas que ainda não foram viradas. A proba-
bilidade de que Guilherme forme um par usando 
a estratégia descrita é
A	 ½
B	 5/8
C	 5/6
D	 ¾
E	 2/3

QUESTÃO 6
Um dado jogo consiste no lançamento de dois da-
dos não viciados de seis faces cada, numeradas 
de um a seis. Sempre que o primeiro dado lan-
çado tiver um valor (face para cima) estritamente 
maior que o valor do segundo dado, o jogador A 
vence. Se o valor do primeiro dado for estritamen-
te menor que o do segundo dado, vence o joga-
dor B. Em caso de valores iguais, o lançamento 
é considerado inválido, e os dados são lançados 
novamente. Nestas condições, em seis partidas 
válidas, a probabilidade de que o jogador A ven-
ça, pelo menos, uma das partidas é igual a
A	 1/36
B	 35/36
C	 1/64
D	 63/64
E	 1/6

QUESTÃO 7
Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando 
uma única vaga de emprego em uma empresa e 
fizeram provas de português, matemática, direito 
e informática. A tabela apresenta as notas obtidas 
pelos cinco candidatos.
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K 33 33 33 34
L 32 39 33 34
M 35 35 36 34
N 24 37 40 35
P 36 16 26 41

Segundo o edital de seleção, o candidato aprova-
do será aquele para o qual a mediana das notas 
obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior.
O candidato aprovado será 

A	 K. 
B	 L. 
C	 M. 
D	 N. 
E	 P. 

QUESTÃO 8
Os 61 aprovados em um concurso, cujas notas 
foram todas distintas, foram distribuídos em duas 
turmas, de acordo com a nota obtida no concurso: 
os 31 primeiros foram colocados na turma A e os 
30 seguintes, na turma B. As médias das duas 
turmas no concurso foram calculadas. Depois, no 
entanto, decidiu-se passar o último colocado da 
turma A para a turma B. 
Depois disso, é correto afirmar que 
A	 a média da turma A melhorou, mas a da B 

piorou.
B	 a média da turma A piorou, mas a da B 

melhorou.
C	 as médias de ambas as turmas melhoraram.
D	 as médias de ambas as turmas pioraram.
E	 as médias das turmas podem melhorar 

ou piorar, dependendo das notas dos 
candidatos.

QUESTÃO 9
Em uma pesquisa socioeconômica sobre itens de 
conforto, perguntou-se a cada um dos 800 entre-
vistados: quantos aparelhos de TV em cores há 
na sua casa? Alguns resultados da pesquisa apa-
recem na tabela:

Número de 
aparelhos

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

0 20
1
2 0,6
3 0,075
4 30

TOTAL 800 1
Qual foi o percentual de entrevistados que res-
ponderam possuir apenas um aparelho de TV em 
cores?
A	 27%
B	 26,25%
C	 25,75%
D	 25%
E	 24,5%

QUESTÃO 10
Em uma cidade do interior, há apenas três fiscais 
responsáveis pelo exame para obtenção da car-
teira de motorista. Cada candidato é examinado 
por um único fiscal, a menos que este tenha algu-
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1) Apesar de as médias serem iguais nas três 
turmas, as notas dos alunos da turma B fo-
ram as que se apresentaram mais hetero-
gêneas.

2) As três turmas tiveram a mesma média, 
mas com variação diferente.

3) As notas da turma A se apresentaram mais 
dispersas em torno da média.

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

QUESTÃO 10
Em uma escola, o professor de matemática apli-
cou uma prova e registrou as notas obtidas pelos 
alunos em uma tabela de acordo com a quanti-
dade de alunos para cada nota. O resultado está 
mostrado na tabela

Nota 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Quanti-
dade
de  

alunos

2 0 3 1 x 1 2 4 2 Y 2

Após uma análise estatística detalhada dessa po-
pulação, obteve-se a mediana das notas o valor 
5,5 e para a moda o valor 7,0. Sabendo que esse 
conjunto de valores é uni modal, qual foi a média 
das notas de matemática?
A	 5,100
B	 5,350
C	 5,475
D	 5,600
E	 5,850

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Uma prova consta de 4 testes com 5 alternativas 
cada, sendo uma única alternativa correta para 
cada teste. O número mínimo de alunos que de-
verão resolver essa prova para se ter certeza de 
que, pelo menos, dois deles fornecerão o mesmo 
gabarito é igual a:
A	 626.
B	 375.
C	 1025.
D	 476.
E	 21.

QUESTÃO 2
Um banco opera em 20 estados brasileiros, com 
pelo menos 120 agências em cada estado, cada 

uma com pelo menos 1.000 clientes. Cada cliente 
deve ter uma senha de acesso composta por seis 
dígitos numéricos. É correto afirmar que
A	 é possível que todos os clientes tenham se-

nhas de acesso distintas.
B	 no máximo dois clientes têm senhas iguais.
C	 todas as possíveis senhas já foram usadas 

por pelo menos um cliente.
D	 num mesmo estado, não podem existir 

clientes com a mesma senha.
E	 pelo menos três clientes têm senhas iguais.

QUESTÃO 3
Uma lotação possui três bancos para passagei-
ros, cada um com três lugares, e deve transportar 
os três membros da família Sousa, o casal Lúcia e 
Mauro e mais quatro pessoas. Além disso,

I. A família Sousa quer ocupar um mesmo 
banco;

II. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a 
lado.

Nessas condições, o número de maneiras distin-
tas de dispor os nove passageiros na lotação é 
igual a 
A	 928.
B	 1.152.
C	 1.828.
D	 2.412.
E	 3.456.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 E 05.
Vítor e Guilherme estão brincando de jogo da me-
mória com as seis cartas mostradas a seguir. 

Inicialmente, Guilherme embaralha as cartas e 
apresenta-as viradas para baixo. Em seguida, Ví-
tor vira duas cartas e tenta formar um par.

QUESTÃO 4
A probabilidade de que Vítor forme um par em sua 
primeira tentativa é
A	 ½
B	 1/3
C	 ¼
D	 1/5
E	 1/6

QUESTÃO 5
Suponha que Vítor tenha virado as duas cartas 
mostradas abaixo.
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Como não foi feito par, Vítor desvira as duas car-
tas e passa a vez para Guilherme, que utiliza a 
seguinte estratégia: ele vira uma das quatro car-
tas que não foi virada por Vítor. Se a carta virada 
for um quadrado ou um triângulo, Guilherme cer-
tamente formará um par, pois ele sabe onde está 
a carta correspondente. 
Caso contrário, Guilherme vira uma das outras 
três cartas que ainda não foram viradas. A proba-
bilidade de que Guilherme forme um par usando 
a estratégia descrita é
A	 ½
B	 5/8
C	 5/6
D	 ¾
E	 2/3

QUESTÃO 6
Um dado jogo consiste no lançamento de dois da-
dos não viciados de seis faces cada, numeradas 
de um a seis. Sempre que o primeiro dado lan-
çado tiver um valor (face para cima) estritamente 
maior que o valor do segundo dado, o jogador A 
vence. Se o valor do primeiro dado for estritamen-
te menor que o do segundo dado, vence o joga-
dor B. Em caso de valores iguais, o lançamento 
é considerado inválido, e os dados são lançados 
novamente. Nestas condições, em seis partidas 
válidas, a probabilidade de que o jogador A ven-
ça, pelo menos, uma das partidas é igual a
A	 1/36
B	 35/36
C	 1/64
D	 63/64
E	 1/6

QUESTÃO 7
Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando 
uma única vaga de emprego em uma empresa e 
fizeram provas de português, matemática, direito 
e informática. A tabela apresenta as notas obtidas 
pelos cinco candidatos.
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K 33 33 33 34
L 32 39 33 34
M 35 35 36 34
N 24 37 40 35
P 36 16 26 41

Segundo o edital de seleção, o candidato aprova-
do será aquele para o qual a mediana das notas 
obtidas por ele nas quatro disciplinas for a maior.
O candidato aprovado será 

A	 K. 
B	 L. 
C	 M. 
D	 N. 
E	 P. 

QUESTÃO 8
Os 61 aprovados em um concurso, cujas notas 
foram todas distintas, foram distribuídos em duas 
turmas, de acordo com a nota obtida no concurso: 
os 31 primeiros foram colocados na turma A e os 
30 seguintes, na turma B. As médias das duas 
turmas no concurso foram calculadas. Depois, no 
entanto, decidiu-se passar o último colocado da 
turma A para a turma B. 
Depois disso, é correto afirmar que 
A	 a média da turma A melhorou, mas a da B 

piorou.
B	 a média da turma A piorou, mas a da B 

melhorou.
C	 as médias de ambas as turmas melhoraram.
D	 as médias de ambas as turmas pioraram.
E	 as médias das turmas podem melhorar 

ou piorar, dependendo das notas dos 
candidatos.

QUESTÃO 9
Em uma pesquisa socioeconômica sobre itens de 
conforto, perguntou-se a cada um dos 800 entre-
vistados: quantos aparelhos de TV em cores há 
na sua casa? Alguns resultados da pesquisa apa-
recem na tabela:

Número de 
aparelhos

Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

0 20
1
2 0,6
3 0,075
4 30

TOTAL 800 1
Qual foi o percentual de entrevistados que res-
ponderam possuir apenas um aparelho de TV em 
cores?
A	 27%
B	 26,25%
C	 25,75%
D	 25%
E	 24,5%

QUESTÃO 10
Em uma cidade do interior, há apenas três fiscais 
responsáveis pelo exame para obtenção da car-
teira de motorista. Cada candidato é examinado 
por um único fiscal, a menos que este tenha algu-
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ma dúvida. Neste caso, o exame é repetido pelo 
fiscal A, que é o mais experiente. Na tabela a se-
guir, são dadas as taxas de aprovação históricas 
dos três fiscais.

Fi
sc

al

Aprovados Reprovados Dúvida (encaminha-
dos ao fiscal A)

A 50% 50% ——
B 45% 5% 50%
C 60% 30% 10%

Um grupo de pessoas se submeterá ao exame na 
próxima semana, não sendo possível saber, para 
um candidato qualquer, qual fiscal será responsá-
vel pelo exame. Considerando que as séries his-
tóricas da tabela se mantenham, pode-se concluir 
que serão aprovados
A	 no mínimo 45% e no máximo 60% dos 

candidatos.
B	 no mínimo 50% e no máximo 60% dos 

candidatos.
C	 no mínimo 50% e no máximo 65% dos 

candidatos.
D	 no mínimo 50% e no máximo 70% dos 

candidatos.
E	 no mínimo 65% e no máximo 70% dos 

candidatos.

GABARITO – EXERCÍCIOS DE BASE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C A C D C E A D A

GABARITO – EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
A E E D E D D C B D

MATEMÁTICA III

REVISÃO DE GEOMETRIA PLANA, ESPACIAL E 
ANALÍTICA

COMPETÊNCIA 2 E COMPETÊNCIA 5

EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 — (Enem 2011)
Um bairro de uma cidade foi planejado em uma 
região plana, com ruas paralelas e perpendicula-
res, delimitando quadras de mesmo tamanho. No 
plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse 
bairro localiza-se no segundo quadrante, e as dis-
tâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

A reta de equação y = x + 4 representa o planeja-
mento do percurso da linha do metrô subterrâneo 
que atravessará o bairro e outras regiões da ci-
dade. No ponto P = (–5, 5), localiza-se um hospi-
tal público. A comunidade solicitou ao comitê de 
planejamento que fosse prevista uma estação do 
metrô de modo que sua distância ao hospital, me-
dida em linha reta, não fosse maior que 5 km.
Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê 
argumentou corretamente que isso seja automati-
camente satisfeito, pois já estava prevista a cons-
trução de uma estação no ponto 
A	 (–5, 0).
B	 (–3, 1).
C	 (–2, 1).
D	 (0, 4).
E	 (2, 6).

QUESTÃO 2 — (Enem 2016)
Uma família resolveu comprar um imóvel num 
bairro cujas ruas estão representadas na figura. 
As ruas com nomes de letras são paralelas en-
tre si e perpendiculares às ruas identificadas com 
números. Todos os quarteirões são quadrados, 
com as mesmas medidas, e todas as ruas têm 
a mesma largura, permitindo caminhar somente 
nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a 
largura das ruas.
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A família pretende que esse imóvel tenha a mes-
ma distância de percurso até o local de trabalho 
da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o con-
sultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola 
das crianças, na rua 4 com a rua A.
Com base nesses dados, o imóvel que atende as 
pretensões da família deverá ser localizado no 
encontro das ruas 
A	 3 e C.   
B	 4 e C.   
C	 4 e D.   
D	 4 e E.   
E	 5 e C.   

QUESTÃO 3 — (Enem 2011)
Para determinar a distância de um barco até a 
praia, um navegante utilizou o seguinte procedi-
mento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo vi-
sual a fazendo mira em um ponto fixo P da praia. 
Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu 
até um ponto B de modo que fosse possível ver 
o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um 
ângulo visual 2 α. A figura ilustra essa situação:

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 
α = 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que o 
barco havia percorrido a distância AB = 2.000 m. 
Com base nesses dados e mantendo a mesma 
trajetória, a menor distância do barco até o ponto 
fixo P será

A	 1.000 m.
B	 1.000 √3 m
C	 2.000 √3/3 m.
D	 2.000 m
E	 2.000√3 m

QUESTÃO 4 — (Enem 2014)
Um fazendeiro tem um depósito para armazenar 
leite formado por duas partes cúbicas que se co-
municam, como indicado na figura. A aresta da 
parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro 
da medida da aresta da parte cúbica de cima. A 
torneira utilizada para encher o depósito tem va-
zão constante e levou 8 minutos para encher me-
tade da parte de baixo.

Quantos minutos essa torneira levará para encher 
completamente o restante do depósito? 
A	 8.   
B	 10.   
C	 16.  
D	 18.   
E	 24.   
  
QUESTÃO 5 — (Enem 2011)
Em uma certa cidade, os moradores de um bairro 
carente de espaços de lazer reivindicam à prefei-
tura municipal a construção de uma praça. A pre-
feitura concorda com a solicitação e afirma que 
irá construí-la em formato retangular devido às 
características técnicas do terreno. Restrições de 
natureza orçamentária impõem que sejam gas-
tos, no máximo, 180 m de tela para cercar a pra-
ça. A prefeitura apresenta aos moradores desse 
bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a 
construção da praça: 

ß� Terreno 1 : 55 m por 45 m
ß� Terreno 2 : 55 m por 55 m
ß� Terreno 3 : 60 m por 30 m 
ß� Terreno 4 : 70 m por 20 m 
ß� Terreno 5 : 95 m por 85 m 

Para optar pelo terreno de maior área, que atenda 
às restrições impostas pela prefeitura, os morado-
res deverão escolher o terreno 

A	 1.   B	 2.   C	 3.   D	 4.   E	 5.   
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ma dúvida. Neste caso, o exame é repetido pelo 
fiscal A, que é o mais experiente. Na tabela a se-
guir, são dadas as taxas de aprovação históricas 
dos três fiscais.

Fi
sc

al

Aprovados Reprovados Dúvida (encaminha-
dos ao fiscal A)

A 50% 50% ——
B 45% 5% 50%
C 60% 30% 10%

Um grupo de pessoas se submeterá ao exame na 
próxima semana, não sendo possível saber, para 
um candidato qualquer, qual fiscal será responsá-
vel pelo exame. Considerando que as séries his-
tóricas da tabela se mantenham, pode-se concluir 
que serão aprovados
A	 no mínimo 45% e no máximo 60% dos 

candidatos.
B	 no mínimo 50% e no máximo 60% dos 

candidatos.
C	 no mínimo 50% e no máximo 65% dos 

candidatos.
D	 no mínimo 50% e no máximo 70% dos 

candidatos.
E	 no mínimo 65% e no máximo 70% dos 

candidatos.

GABARITO – EXERCÍCIOS DE BASE
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GABARITO – EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
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MATEMÁTICA III

REVISÃO DE GEOMETRIA PLANA, ESPACIAL E 
ANALÍTICA

COMPETÊNCIA 2 E COMPETÊNCIA 5

EXERCÍCIOS DE BASE

QUESTÃO 1 — (Enem 2011)
Um bairro de uma cidade foi planejado em uma 
região plana, com ruas paralelas e perpendicula-
res, delimitando quadras de mesmo tamanho. No 
plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse 
bairro localiza-se no segundo quadrante, e as dis-
tâncias nos eixos são dadas em quilômetros. 

A reta de equação y = x + 4 representa o planeja-
mento do percurso da linha do metrô subterrâneo 
que atravessará o bairro e outras regiões da ci-
dade. No ponto P = (–5, 5), localiza-se um hospi-
tal público. A comunidade solicitou ao comitê de 
planejamento que fosse prevista uma estação do 
metrô de modo que sua distância ao hospital, me-
dida em linha reta, não fosse maior que 5 km.
Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê 
argumentou corretamente que isso seja automati-
camente satisfeito, pois já estava prevista a cons-
trução de uma estação no ponto 
A	 (–5, 0).
B	 (–3, 1).
C	 (–2, 1).
D	 (0, 4).
E	 (2, 6).

QUESTÃO 2 — (Enem 2016)
Uma família resolveu comprar um imóvel num 
bairro cujas ruas estão representadas na figura. 
As ruas com nomes de letras são paralelas en-
tre si e perpendiculares às ruas identificadas com 
números. Todos os quarteirões são quadrados, 
com as mesmas medidas, e todas as ruas têm 
a mesma largura, permitindo caminhar somente 
nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a 
largura das ruas.
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A família pretende que esse imóvel tenha a mes-
ma distância de percurso até o local de trabalho 
da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o con-
sultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola 
das crianças, na rua 4 com a rua A.
Com base nesses dados, o imóvel que atende as 
pretensões da família deverá ser localizado no 
encontro das ruas 
A	 3 e C.   
B	 4 e C.   
C	 4 e D.   
D	 4 e E.   
E	 5 e C.   

QUESTÃO 3 — (Enem 2011)
Para determinar a distância de um barco até a 
praia, um navegante utilizou o seguinte procedi-
mento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo vi-
sual a fazendo mira em um ponto fixo P da praia. 
Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu 
até um ponto B de modo que fosse possível ver 
o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um 
ângulo visual 2 α. A figura ilustra essa situação:

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 
α = 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que o 
barco havia percorrido a distância AB = 2.000 m. 
Com base nesses dados e mantendo a mesma 
trajetória, a menor distância do barco até o ponto 
fixo P será

A	 1.000 m.
B	 1.000 √3 m
C	 2.000 √3/3 m.
D	 2.000 m
E	 2.000√3 m

QUESTÃO 4 — (Enem 2014)
Um fazendeiro tem um depósito para armazenar 
leite formado por duas partes cúbicas que se co-
municam, como indicado na figura. A aresta da 
parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro 
da medida da aresta da parte cúbica de cima. A 
torneira utilizada para encher o depósito tem va-
zão constante e levou 8 minutos para encher me-
tade da parte de baixo.

Quantos minutos essa torneira levará para encher 
completamente o restante do depósito? 
A	 8.   
B	 10.   
C	 16.  
D	 18.   
E	 24.   
  
QUESTÃO 5 — (Enem 2011)
Em uma certa cidade, os moradores de um bairro 
carente de espaços de lazer reivindicam à prefei-
tura municipal a construção de uma praça. A pre-
feitura concorda com a solicitação e afirma que 
irá construí-la em formato retangular devido às 
características técnicas do terreno. Restrições de 
natureza orçamentária impõem que sejam gas-
tos, no máximo, 180 m de tela para cercar a pra-
ça. A prefeitura apresenta aos moradores desse 
bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a 
construção da praça: 

ß� Terreno 1 : 55 m por 45 m
ß� Terreno 2 : 55 m por 55 m
ß� Terreno 3 : 60 m por 30 m 
ß� Terreno 4 : 70 m por 20 m 
ß� Terreno 5 : 95 m por 85 m 

Para optar pelo terreno de maior área, que atenda 
às restrições impostas pela prefeitura, os morado-
res deverão escolher o terreno 

A	 1.   B	 2.   C	 3.   D	 4.   E	 5.   



50

QUESTÃO 6 — (G1 - IFBA 2018)
Um viaduto foi construído com a finalidade de di-
minuir o congestionamento no trânsito da cidade 
de Matemápolis. Para sustentação, foram cons-
truídos 8 pilares, todos no formato de um cilindro 
reto com o raio da base 1,50 m e altura 5,00 m. 
Para garantir um maior tempo no intervalo de uma 
manutenção para outra, o engenheiro resolveu 
pintar todos os pilares com duas demãos de uma 
determinada tinta cujo rendimento de uma lata é 
de 180,00 m2. Sabendo que uma lata de tinta cus-
ta R$ 130,00 e considerando π = 3, o valor gasto, 
em reais, para a pintura de todos os pilares, é de: 
A	 180   
B	 260   
C	 520   
D	 720   
E	 650   

QUESTÃO 7 — (Enem 2014)
Uma lata de tinta, com a forma de um paralele-
pípedo retangular reto, tem as dimensões, em 
centímetros, mostradas na figura.

Será produzida uma nova lata, com os mesmos 
formato e volume, de tal modo que as dimensões 
de sua base sejam 25% maiores que as da lata 
atual.
Para obter a altura da nova lata, a altura da lata 
atual deve ser reduzida em 
A	 14,4%   
B	 20%   
C	 32,0%   
D	 36,0%   
E	 64,0%   

QUESTÃO 8 — (Enem 2015)
Um pesquisador, ao explorar uma floresta, foto-
grafou uma caneta de 16,8 cm de comprimento 
ao lado de uma pegada. O comprimento da ca-
neta (c) a largura (L) e o comprimento (C) da pe-
gada, na fotografia, estão indicados no esquema.

A largura e o comprimento reais da pegada, em 
centímetros, são, respectivamente, iguais a 
A	 4,9 e 7,6.
B	 8,6 e 9,8.
C	 14,2 e 15,4.
D	 26,4 e 40,8.
E	 27,5 e 42,5.

QUESTÃO 9 — (Enem 2014)
Diariamente, uma residência consome 20.160Wh. 
Essa residência possui 100 células solares 
retangulares (dispositivos capazes de converter 
a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 
cm × 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao 
longo do dia, 24Wh  por centímetro de diagonal. 
O proprietário dessa residência quer produzir, por 
dia, exatamente a mesma quantidade de energia 
que sua casa consome.
Qual deve ser a ação desse proprietário para que 
ele atinja o seu objetivo? 
A	 Retirar 16 células.   
B	 Retirar 40 células.   
C	 Acrescentar 5 células.   
D	 Acrescentar 20 células.   
E	 Acrescentar 40 células.   
  
QUESTÃO 10 — (Enem 2ª aplicação 2016)
Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade 
no parque da cidade onde moram, montou uma 
barraca conforme a foto da Figura 1. A Figura 2 
mostra o esquema da estrutura dessa barraca, 
em forma de um prisma reto, em que foram usa-
das hastes metálicas.

GEOMETRIA PLANA, ESPACIAL E ANALÍTICA

51

Após a armação das hastes, um dos escoteiros 
observou um inseto deslocar-se sobre elas, par-
tindo do vértice A em direção ao vértice B deste 
em direção ao vértice E e, finalmente, fez o traje-
to do vértice E ao C. Considere que todos esses 
deslocamentos foram feitos pelo caminho de me-
nor distância entre os pontos.
A projeção do deslocamento do inseto no plano 
que contém a base ABCD é dada por 

A	    

B	    

C	    

D	

E	   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1 — (Enem PPL 2012)
Nas empresas em geral, são utilizados dois tipos 
de copos plásticos descartáveis, ambos com a 
forma de troncos de cones circulares retos: 

ß� copos pequenos, para a ingestão de café: 
raios das bases iguais a 2,4 cm e 1,8 cm e 
altura igual a 3,6 cm. 

ß� copos grandes, para a ingestão de água: 
raios das bases iguais a 3,6 cm e 2,4 cm e 
altura igual a 8,00 cm.

Uma dessas empresas resolve substituir os dois 
modelos de copos descartáveis, fornecendo para 
cada um de seus funcionários canecas com a for-
ma de um cilindro circular reto de altura igual a 6 
cm e raio da base de comprimento igual a y cen-
tímetros. Tais canecas serão usadas tanto para 
beber café como para beber água.
Sabe-se que o volume de um tronco de cone cir-
cular reto, cujos raios das bases são respectiva-
mente iguais a R e r e a altura é h, é dado pela 
expressão: 

2 2
troncodecone

hV (R r Rr)
3

ð
= + +

O raio y da base dessas canecas deve ser tal que 
y2 seja, no mínimo, igual a 
A	 2,664 cm.    
B	 7,412 cm.    
C	 12,160 cm.    
D	 14,824 cm.    
E	 19,840 cm.   
  
QUESTÃO 2 — (Enem 2012)
Alguns objetos, durante a sua fabricação, neces-
sitam passar por um processo de resfriamento. 
Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tan-
que de resfriamento, como mostrado na figura.

O que aconteceria com o nível da água se colo-
cássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 
de 2.400 cm3? 
A	 O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar 

com 20,2 cm de altura.   
B	 O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar 

com 21 cm de altura.   
C	 O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar 

com 22 cm de altura.   
D	 O nível subiria 8 cm, fazendo a água trans-

bordar.   
E	 O nível subiria 20 cm, fazendo a água trans-

bordar.   
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QUESTÃO 6 — (G1 - IFBA 2018)
Um viaduto foi construído com a finalidade de di-
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truídos 8 pilares, todos no formato de um cilindro 
reto com o raio da base 1,50 m e altura 5,00 m. 
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pintar todos os pilares com duas demãos de uma 
determinada tinta cujo rendimento de uma lata é 
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ta R$ 130,00 e considerando π = 3, o valor gasto, 
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pípedo retangular reto, tem as dimensões, em 
centímetros, mostradas na figura.

Será produzida uma nova lata, com os mesmos 
formato e volume, de tal modo que as dimensões 
de sua base sejam 25% maiores que as da lata 
atual.
Para obter a altura da nova lata, a altura da lata 
atual deve ser reduzida em 
A	 14,4%   
B	 20%   
C	 32,0%   
D	 36,0%   
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QUESTÃO 8 — (Enem 2015)
Um pesquisador, ao explorar uma floresta, foto-
grafou uma caneta de 16,8 cm de comprimento 
ao lado de uma pegada. O comprimento da ca-
neta (c) a largura (L) e o comprimento (C) da pe-
gada, na fotografia, estão indicados no esquema.

A largura e o comprimento reais da pegada, em 
centímetros, são, respectivamente, iguais a 
A	 4,9 e 7,6.
B	 8,6 e 9,8.
C	 14,2 e 15,4.
D	 26,4 e 40,8.
E	 27,5 e 42,5.

QUESTÃO 9 — (Enem 2014)
Diariamente, uma residência consome 20.160Wh. 
Essa residência possui 100 células solares 
retangulares (dispositivos capazes de converter 
a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 
cm × 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao 
longo do dia, 24Wh  por centímetro de diagonal. 
O proprietário dessa residência quer produzir, por 
dia, exatamente a mesma quantidade de energia 
que sua casa consome.
Qual deve ser a ação desse proprietário para que 
ele atinja o seu objetivo? 
A	 Retirar 16 células.   
B	 Retirar 40 células.   
C	 Acrescentar 5 células.   
D	 Acrescentar 20 células.   
E	 Acrescentar 40 células.   
  
QUESTÃO 10 — (Enem 2ª aplicação 2016)
Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade 
no parque da cidade onde moram, montou uma 
barraca conforme a foto da Figura 1. A Figura 2 
mostra o esquema da estrutura dessa barraca, 
em forma de um prisma reto, em que foram usa-
das hastes metálicas.

GEOMETRIA PLANA, ESPACIAL E ANALÍTICA

51

Após a armação das hastes, um dos escoteiros 
observou um inseto deslocar-se sobre elas, par-
tindo do vértice A em direção ao vértice B deste 
em direção ao vértice E e, finalmente, fez o traje-
to do vértice E ao C. Considere que todos esses 
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que contém a base ABCD é dada por 
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altura igual a 3,6 cm. 
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raios das bases iguais a 3,6 cm e 2,4 cm e 
altura igual a 8,00 cm.

Uma dessas empresas resolve substituir os dois 
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cada um de seus funcionários canecas com a for-
ma de um cilindro circular reto de altura igual a 6 
cm e raio da base de comprimento igual a y cen-
tímetros. Tais canecas serão usadas tanto para 
beber café como para beber água.
Sabe-se que o volume de um tronco de cone cir-
cular reto, cujos raios das bases são respectiva-
mente iguais a R e r e a altura é h, é dado pela 
expressão: 
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O raio y da base dessas canecas deve ser tal que 
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C	 12,160 cm.    
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Alguns objetos, durante a sua fabricação, neces-
sitam passar por um processo de resfriamento. 
Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tan-
que de resfriamento, como mostrado na figura.

O que aconteceria com o nível da água se colo-
cássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 
de 2.400 cm3? 
A	 O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar 
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QUESTÃO 3 — (Enem 2013)
As torres Puerta de Europa são duas torres incli-
nadas uma contra a outra, construídas numa ave-
nida de Madri, na Espanha. A inclinação das tor-
res é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, 
uma altura de 114 m (a altura é indicada na figura 
como o segmento AB). Estas torres são um bom 
exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada 
e uma delas pode ser observada na imagem.

Utilizando 0,26 como valor aproximado para tan-
gente de 15° e duas casas decimais nas opera-
ções, descobre-se que a área da base desse pré-
dio ocupa na avenida um espaço 
A	 menor que 100 m2   
B	 entre 100 m2 e 300 m2   
C	 entre 300 m2 e 500 m2   
D	 entre 500 m2 e 700 m2   
E	 maior que 700 m2   

QUESTÃO 4 — (Ufsm 2012)
Oscar Niemayer é um arquiteto brasileiro, consi-
derado um dos nomes mais influentes na arquite-
tura moderna internacional. Ele contribuiu, através 
de uma doação de um croqui, para a construção 
do planetário da UFSM, um marco arquitetônico 
importante da cidade de Santa Maria.

Suponha que a cobertura da construção seja uma 
semiesfera de 28 m de diâmetro, vazada por 12 
partes iguais, as quais são aproximadas por se-
micírculos de raio 3 m. Sabendo que uma lata de 
tinta é suficiente para pintar 39 m2 de área, qual 
a quantidade mínima de latas de tinta necessária 
para pintar toda a cobertura do planetário? (Use 
π = 3) 
A	 20.   
B	 26.   
C	 40.   
D	 52.   
E	 60.   

QUESTÃO 5 — (Enem 2014)
A Figura 1 representa uma gravura retangular 
com 8 m de comprimento e 6 m de altura.

Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel re-
tangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de 
altura, deixando livres 3 cm em cada margem, 
conforme a Figura 2.

A reprodução da gravura deve ocupar o máximo 
possível da região disponível, mantendo-se as 

proporções da Figura 1.
PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 (adaptado).
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A escala da gravura reproduzida na folha de pa-
pel é 
A	 1 : 3.
B	 1 : 4.   
C	 1 : 20.   
D	 1 : 25.   
E	 1 : 32.   
  
QUESTÃO 6 — (Enem 2010)
O jornal de certa cidade publicou em uma página 
inteira a seguinte divulgação de seu caderno de 
classificados.

Para que a propaganda seja fidedigna a porcen-
tagem da área que aparece na divulgação, a me-
dida do lado do retângulo que representa os 4%, 
deve ser de aproximadamente 
A	 1 mm.    
B	 10 mm.    
C	 17 mm.   
D	 160 mm.    
E	 167 mm.   

QUESTÃO 7 — (Enem 2010)
A figura a seguir é a representação de uma região 
por meio de curvas de nível, que são curvas fe-
chadas representando a altitude da região, com 
relação ao nível do mar. As coordenadas estão 
expressas em graus de acordo com a longitude, 
no eixo horizontal, e a latitude, no eixo vertical. A 
escala em tons de cinza desenhada à direita está 
associada à altitude da região.

 

Um pequeno helicóptero usado para reconheci-
mento sobrevoa a região a partir do ponto X = (20; 
60). O helicóptero segue o percurso:
0,8º L → 0,5° N → 0,2° O → 0,1° S → 0,4° N → 0,3° L
De acordo com as orientações, o helicóptero pou-
sou em um local cuja altitude é 
A	 menor ou igual a 200 m.   
B	 maior que 200 m e menor ou igual a 400 m.   
C	 maior que 400 m e menor ou igual a 600 m.   
D	 maior que 600 m e menor ou igual a 800 m.   
E	 maior que 800 m.   
  
QUESTÃO 8 — (Enem 2016)
Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras 
iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A 
professora, ao final da aula, solicitou que os alu-
nos fechassem as cadeiras para guardá-las. De-
pois de guardadas, os alunos fizeram um esboço 
da vista lateral da cadeira fechada.

Qual é o esboço obtido pelos alunos? 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    
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QUESTÃO 3 — (Enem 2013)
As torres Puerta de Europa são duas torres incli-
nadas uma contra a outra, construídas numa ave-
nida de Madri, na Espanha. A inclinação das tor-
res é de 15° com a vertical e elas têm, cada uma, 
uma altura de 114 m (a altura é indicada na figura 
como o segmento AB). Estas torres são um bom 
exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada 
e uma delas pode ser observada na imagem.

Utilizando 0,26 como valor aproximado para tan-
gente de 15° e duas casas decimais nas opera-
ções, descobre-se que a área da base desse pré-
dio ocupa na avenida um espaço 
A	 menor que 100 m2   
B	 entre 100 m2 e 300 m2   
C	 entre 300 m2 e 500 m2   
D	 entre 500 m2 e 700 m2   
E	 maior que 700 m2   

QUESTÃO 4 — (Ufsm 2012)
Oscar Niemayer é um arquiteto brasileiro, consi-
derado um dos nomes mais influentes na arquite-
tura moderna internacional. Ele contribuiu, através 
de uma doação de um croqui, para a construção 
do planetário da UFSM, um marco arquitetônico 
importante da cidade de Santa Maria.

Suponha que a cobertura da construção seja uma 
semiesfera de 28 m de diâmetro, vazada por 12 
partes iguais, as quais são aproximadas por se-
micírculos de raio 3 m. Sabendo que uma lata de 
tinta é suficiente para pintar 39 m2 de área, qual 
a quantidade mínima de latas de tinta necessária 
para pintar toda a cobertura do planetário? (Use 
π = 3) 
A	 20.   
B	 26.   
C	 40.   
D	 52.   
E	 60.   

QUESTÃO 5 — (Enem 2014)
A Figura 1 representa uma gravura retangular 
com 8 m de comprimento e 6 m de altura.

Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel re-
tangular com 42 cm de comprimento e 30 cm de 
altura, deixando livres 3 cm em cada margem, 
conforme a Figura 2.

A reprodução da gravura deve ocupar o máximo 
possível da região disponível, mantendo-se as 

proporções da Figura 1.
PRADO, A. C. Superinteressante, ed. 301, fev. 2012 (adaptado).
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A escala da gravura reproduzida na folha de pa-
pel é 
A	 1 : 3.
B	 1 : 4.   
C	 1 : 20.   
D	 1 : 25.   
E	 1 : 32.   
  
QUESTÃO 6 — (Enem 2010)
O jornal de certa cidade publicou em uma página 
inteira a seguinte divulgação de seu caderno de 
classificados.

Para que a propaganda seja fidedigna a porcen-
tagem da área que aparece na divulgação, a me-
dida do lado do retângulo que representa os 4%, 
deve ser de aproximadamente 
A	 1 mm.    
B	 10 mm.    
C	 17 mm.   
D	 160 mm.    
E	 167 mm.   

QUESTÃO 7 — (Enem 2010)
A figura a seguir é a representação de uma região 
por meio de curvas de nível, que são curvas fe-
chadas representando a altitude da região, com 
relação ao nível do mar. As coordenadas estão 
expressas em graus de acordo com a longitude, 
no eixo horizontal, e a latitude, no eixo vertical. A 
escala em tons de cinza desenhada à direita está 
associada à altitude da região.

 

Um pequeno helicóptero usado para reconheci-
mento sobrevoa a região a partir do ponto X = (20; 
60). O helicóptero segue o percurso:
0,8º L → 0,5° N → 0,2° O → 0,1° S → 0,4° N → 0,3° L
De acordo com as orientações, o helicóptero pou-
sou em um local cuja altitude é 
A	 menor ou igual a 200 m.   
B	 maior que 200 m e menor ou igual a 400 m.   
C	 maior que 400 m e menor ou igual a 600 m.   
D	 maior que 600 m e menor ou igual a 800 m.   
E	 maior que 800 m.   
  
QUESTÃO 8 — (Enem 2016)
Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras 
iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A 
professora, ao final da aula, solicitou que os alu-
nos fechassem as cadeiras para guardá-las. De-
pois de guardadas, os alunos fizeram um esboço 
da vista lateral da cadeira fechada.

Qual é o esboço obtido pelos alunos? 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    
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QUESTÃO 9 — (Unesp 2018)
Uma expedição arqueológica encontrou um peda-
ço de um prato de cerâmica antigo, supostamen-
te circular. Para estimar o tamanho do prato, os 
arqueólogos desenharam o pedaço de cerâmica 
encontrado, em tamanho real, em um plano carte-
siano de origem O (0, 0). A circunferência do pra-
to passa pela origem do plano cartesiano e pelos 
pontos A (–4, 2) e B (6, 4) como mostra a figura.

A área do pedaço de cerâmica é aproximadamen-
te igual à área do triângulo ABO.
Calcule a área desse triângulo, em cm2

A	 14
B	 15
C	 17
D	 20
E	 23

QUESTÃO 10 — (Enem (Libras) 2017)
Um sítio foi adquirido por R$ 200.000,00. O pro-
prietário verificou que a valorização do imóvel, 
após sua aquisição, cresceu em função do tempo 
conforme o gráfico, e que sua tendência de valori-
zação se manteve nos anos seguintes.

O valor desse sítio, no décimo ano após sua com-
pra, em real, será de 
A	 190.000
B	 232.000
C	 272.000
D	 400.000
E	 500.000

Gabarito:
EXERCÍCIOS DE BASE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C B B C C D D A E

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C E B D D A C A D
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QUESTÃO 9 — (Unesp 2018)
Uma expedição arqueológica encontrou um peda-
ço de um prato de cerâmica antigo, supostamen-
te circular. Para estimar o tamanho do prato, os 
arqueólogos desenharam o pedaço de cerâmica 
encontrado, em tamanho real, em um plano carte-
siano de origem O (0, 0). A circunferência do pra-
to passa pela origem do plano cartesiano e pelos 
pontos A (–4, 2) e B (6, 4) como mostra a figura.

A área do pedaço de cerâmica é aproximadamen-
te igual à área do triângulo ABO.
Calcule a área desse triângulo, em cm2

A	 14
B	 15
C	 17
D	 20
E	 23

QUESTÃO 10 — (Enem (Libras) 2017)
Um sítio foi adquirido por R$ 200.000,00. O pro-
prietário verificou que a valorização do imóvel, 
após sua aquisição, cresceu em função do tempo 
conforme o gráfico, e que sua tendência de valori-
zação se manteve nos anos seguintes.

O valor desse sítio, no décimo ano após sua com-
pra, em real, será de 
A	 190.000
B	 232.000
C	 272.000
D	 400.000
E	 500.000

Gabarito:
EXERCÍCIOS DE BASE

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
B C B B C C D D A E

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C E B D D A C A D
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EXERCÍCIOS GERAIS (SECULO XX E XXI)

Abordaremos aqui competências variadas da 
área de Ciências Humanas

EXERCÍCIOS DE BASE
QUESTÃO 1
A indisciplina fiscal e o descontrole das contas pú-
blicas em países da zona do euro, em particular 
na Grécia notadamente a partir de 2008 em uma 
forte crise econômica, arrastaram o bloco para 
uma crise financeira sem precedentes. Após a re-
velação de que os gregos maquiavam seu nível 
de endividamento, títulos soberanos de diversos 
países da zona do euro foram rebaixados pelas 
agências de risco, e a moeda comum caiu ao ní-
vel mais baixo em quatro anos. Para tirar a Grécia 
do buraco, União Europeia e FMI impõe um duro 
e impopular plano de austeridade, a que condi-
cionam o socorro financeiro. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa CORRETA.
A	 Os governos dos principais países euro-

peus, tais como França e Alemanha, têm 
evitado maior envolvimento na busca por 
uma solução para a crise econômica grega.

B	 Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha 
são países que tiveram elevados gastos pú-
blicos, mas, o déficit orçamentário é reduzi-
do ante o tamanho de suas economias.

C	 Dentre os países europeus em crise, a Es-
panha é o que apresenta em pior situação, 
pois, além de apresentar uma pequena eco-
nomia em relação à Itália e à Grécia, possui 
elevada taxa de desemprego.

D	 Na Grécia, país com maior relação déficit/
PIB entre os países europeus, surgiram vá-
rias manifestações dos sindicatos em de-
corrência da redução de salários e aumento 
de impostos, como forma de contenção de 
gastos.

E	 A crise pela qual várias economias euro-
peias vêm passando, são reflexo da crise 
que afetou os Estados Unidos em 2008, 
uma vez que os EUA tinham Grécia, Itália, 
Espanha e Portugal como principais credo-
res. 

QUESTÃO 2
Sobre o Oriente Médio, assinale a proposição IN-
CORRETA. 
A	 A Unesco, um órgão da Organização das 

Nações Unidas, declarou Jerusalém como 
Patrimônio Cultural da Humanidade, pois é 
uma área que apresenta elementos históri-
cos importantes para diferentes sociedades 
monoteístas. 

B	 Os conflitos armados ocorrem no Oriente 
Médio, sobretudo por conta de reservas de 
petróleo e pela instabilidade política. 

C	 Devido ao clima desértico, que torna a área 
pouco adensada e urbanizada, há uma dis-
puta por territórios mais ricos em recursos 
minerais e por questões históricas. 

D	 O petróleo encontrado na região é um fator 
de forte impulso ao desenvolvimento eco-
nômico e de melhorias no campo social, de-
vido à justa distribuição de seus recursos. 

E	 O radicalismo islâmico, antes reduzido ao 
conflito árabe/judeu, amplia-se numa série 
de conflitos no Afeganistão, Irã, Iraque, ge-
rando uma falsa polaridade oriente-ociden-
te, pondo em destaque o Al Qaeda, liderado 
por Osama Bin Laden, morto recentemente.

QUESTÃO 3
Sobre a China, uma das civilizações mais antigas 
do mundo, é CORRETO afirmar que:
A	 desde a fundação da República Popular, a 

China é governada por um sistema pluripar-
tidário e inspira atitudes bélicas que visam à 
expansão territorial;

B	 com uma população superior a 1 bilhão de 
habitantes, a maior do planeta, a China ocu-
pa um território da Ásia inferior à superfície 
ocupada pelo Brasil, mesmo incluído o terri-
tório de Taiwan;

C	 embora o governo chinês adote uma políti-
ca de planejamento familiar que procura li-
mitar o número de filhos das famílias, no sé-
culo XXI a população chinesa ultrapassou a 
marca de 1,3 bilhão de habitantes;

D	 governada por um governo democrático a 
China tem uma economia que permite a ex-
portação de um grande volume de produtos 
manufaturados e industriais;

E	 As conquistas econômicas chinesas foram 
acompanhadas por importantes reformas 
democráticas que garantiram uma maior 
participação política e respeito pleno aos di-
reitos humanos.

QUESTÃO 4
O governo de Luís Inácio Lula da Silva foi im-
portante para a consolidação da democracia no 
Brasil, dado que nenhum elemento apontou para 
a interrupção do processo democrático. Do pon-
to de vista econômico e social, pode-se destacar 
como realizações do governo:
A	 A preocupação primordial com o controle da 
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inflação e a manutenção de um superávit 
primário.

B	 O aprofundamento do endividamento junto 
ao FMI.

C	 A diminuição da carga tributária, particu-
larmente nos aspectos do imposto sobre a 
renda.

D	 A desvalorização sistemática da taxa de 
câmbio com o intuito de incentivar as expor-
tações.

E	 A criação do programa “Fome Zero” para 
o atendimento social às famílias de classe 
média.

QUESTÃO 5
Quando se pensa no impacto da crise econômica 
mundial no Brasil, de imediato surge a ideia de 
que o Brasil passa à margem desta. De fato, é a 
opinião de vários especialistas, de que apesar de 
a crise se fazer sentir globalmente, o Brasil terá a 
potencialidade de superá-la mais facilmente. Não 
só o Brasil é visto como uma rara oportunidade de 
investimento, quer em ações, quer em títulos de 
empresas e do governo, como também está dota-
do de um regime econômico de metas de inflação 
com cerca de 10 anos de existência, o que amplia 
o consumo interno.
— Sobre o Brasil nas últimas crises do capital 
aponte a opção com informações incorretas:
A	 O Brasil desenvolveu um mercado finan-

ceiro mais sofisticado, tecnologicamente 
mais avançado, com isso, travou a fuga de 
capitais, além de a economia brasileira ser 
muito mais diversificada, com setores com-
petitivos em termos internacionais;

B	 O PROER (1995), a existência de bancos 
estatais, o crédito externo e o preço das 
commodities podem ser citadas como boas 
ações que evitaram uma maior fragilidade 
perante a crise;

C	 Apesar de o consumo interno se manter es-
tável, as exportações sofreram uma acele-
ração considerável no último ano, o Brasil, 
mesmo dono da quinta maior população e 
do sexto PIB mundial, é visto neste momen-
to como uma desvantagem pelas agências 
de classificação de risco que nos rebaixa-
ram juntamente com os E.U.A.;

D	 Apesar de o Brasil não estar sozinho no 
mundo, e existe fundamentalmente um im-
pacto da crise nas importações e exporta-
ções, mesmo assim é opinião generalizada 
da maioria dos grandes investidores estran-
geiros que nosso país é uma das melhores 

opções para aplicação de investimentos 
dentre os mercados emergentes;

E	 Com a crise financeira das nações desen-
volvidas e o temor das moratórias, gerou-se 
o mais recente desdobramento da crise fi-
nanceira e econômica internacional (2008-
2011), que repercutiu no Brasil principal-
mente com a instabilidade das Bolsas.

QUESTÃO 6
 “Amazônia pode virar savana a partir de 2050, di-
zem especialistas. (...) A Amazônia, apontada por 
especialistas como importante armazém de car-
bono, teve desmatados 7.823 quilômetros qua-
drados de sua área entre agosto de 2007 e junho 
de 2008, um salto se comparado aos 3.949 quilô-
metros quadrados perdidos no mesmo período do 
ano anterior, segundo dados do Inpe. Os estudio-
sos consideram os 12 meses entre agosto e julho 
como o calendário anual para a medição do des-
matamento”. Assinale a proposição INCORRETA.
A	 Os desmatamentos para criação de gran-

des latifúndios têm substituído a floresta por 
pastagens e empobrecido grandes exten-
sões de solos.

B	 Projetos como Grande Carajás e Jarí, a ex-
ploração mineral e as hidrelétricas têm con-
tribuído com grande impacto ambiental de 
âmbito regional.

C	 A Amazônia é uma grande bacia hidrográfi-
ca que se estende desde a cordilheira andi-
na até o Norte do Brasil, recoberta predomi-
nantemente por um mosaico de formações 
florestais, como as de inundação e as de 
terra firme.

D	 Apesar de as queimadas serem prejudiciais 
à atmosfera pela emissão do dióxido de 
carbono (CO2), gás de efeito estufa, e pelo 
lançamento de particulados que reduzem a 
absorção de radiação, elas representam um 
importante sistema de fertilização do solo 
pela retirada dos micronutrientes.

E	 O Brasil não está incluído na Convenção 
do Clima, no grupo de países industriali-
zados que necessitam reduzir até 2020 
suas emissões de gases de efeito estufa, 
especialmente o CO2, pela queima de com-
bustíveis fósseis por processos industriais. 
Entretanto, o país é considerado um dos 
maiores emissores de CO2 por mudança do 
uso do solo resultante dos desmatamentos 
e queimadas.



56

EXERCÍCIOS GERAIS (SECULO XX E XXI)

Abordaremos aqui competências variadas da 
área de Ciências Humanas

EXERCÍCIOS DE BASE
QUESTÃO 1
A indisciplina fiscal e o descontrole das contas pú-
blicas em países da zona do euro, em particular 
na Grécia notadamente a partir de 2008 em uma 
forte crise econômica, arrastaram o bloco para 
uma crise financeira sem precedentes. Após a re-
velação de que os gregos maquiavam seu nível 
de endividamento, títulos soberanos de diversos 
países da zona do euro foram rebaixados pelas 
agências de risco, e a moeda comum caiu ao ní-
vel mais baixo em quatro anos. Para tirar a Grécia 
do buraco, União Europeia e FMI impõe um duro 
e impopular plano de austeridade, a que condi-
cionam o socorro financeiro. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa CORRETA.
A	 Os governos dos principais países euro-

peus, tais como França e Alemanha, têm 
evitado maior envolvimento na busca por 
uma solução para a crise econômica grega.

B	 Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha 
são países que tiveram elevados gastos pú-
blicos, mas, o déficit orçamentário é reduzi-
do ante o tamanho de suas economias.

C	 Dentre os países europeus em crise, a Es-
panha é o que apresenta em pior situação, 
pois, além de apresentar uma pequena eco-
nomia em relação à Itália e à Grécia, possui 
elevada taxa de desemprego.

D	 Na Grécia, país com maior relação déficit/
PIB entre os países europeus, surgiram vá-
rias manifestações dos sindicatos em de-
corrência da redução de salários e aumento 
de impostos, como forma de contenção de 
gastos.

E	 A crise pela qual várias economias euro-
peias vêm passando, são reflexo da crise 
que afetou os Estados Unidos em 2008, 
uma vez que os EUA tinham Grécia, Itália, 
Espanha e Portugal como principais credo-
res. 

QUESTÃO 2
Sobre o Oriente Médio, assinale a proposição IN-
CORRETA. 
A	 A Unesco, um órgão da Organização das 

Nações Unidas, declarou Jerusalém como 
Patrimônio Cultural da Humanidade, pois é 
uma área que apresenta elementos históri-
cos importantes para diferentes sociedades 
monoteístas. 

B	 Os conflitos armados ocorrem no Oriente 
Médio, sobretudo por conta de reservas de 
petróleo e pela instabilidade política. 

C	 Devido ao clima desértico, que torna a área 
pouco adensada e urbanizada, há uma dis-
puta por territórios mais ricos em recursos 
minerais e por questões históricas. 

D	 O petróleo encontrado na região é um fator 
de forte impulso ao desenvolvimento eco-
nômico e de melhorias no campo social, de-
vido à justa distribuição de seus recursos. 

E	 O radicalismo islâmico, antes reduzido ao 
conflito árabe/judeu, amplia-se numa série 
de conflitos no Afeganistão, Irã, Iraque, ge-
rando uma falsa polaridade oriente-ociden-
te, pondo em destaque o Al Qaeda, liderado 
por Osama Bin Laden, morto recentemente.

QUESTÃO 3
Sobre a China, uma das civilizações mais antigas 
do mundo, é CORRETO afirmar que:
A	 desde a fundação da República Popular, a 

China é governada por um sistema pluripar-
tidário e inspira atitudes bélicas que visam à 
expansão territorial;

B	 com uma população superior a 1 bilhão de 
habitantes, a maior do planeta, a China ocu-
pa um território da Ásia inferior à superfície 
ocupada pelo Brasil, mesmo incluído o terri-
tório de Taiwan;

C	 embora o governo chinês adote uma políti-
ca de planejamento familiar que procura li-
mitar o número de filhos das famílias, no sé-
culo XXI a população chinesa ultrapassou a 
marca de 1,3 bilhão de habitantes;

D	 governada por um governo democrático a 
China tem uma economia que permite a ex-
portação de um grande volume de produtos 
manufaturados e industriais;

E	 As conquistas econômicas chinesas foram 
acompanhadas por importantes reformas 
democráticas que garantiram uma maior 
participação política e respeito pleno aos di-
reitos humanos.

QUESTÃO 4
O governo de Luís Inácio Lula da Silva foi im-
portante para a consolidação da democracia no 
Brasil, dado que nenhum elemento apontou para 
a interrupção do processo democrático. Do pon-
to de vista econômico e social, pode-se destacar 
como realizações do governo:
A	 A preocupação primordial com o controle da 
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inflação e a manutenção de um superávit 
primário.

B	 O aprofundamento do endividamento junto 
ao FMI.

C	 A diminuição da carga tributária, particu-
larmente nos aspectos do imposto sobre a 
renda.

D	 A desvalorização sistemática da taxa de 
câmbio com o intuito de incentivar as expor-
tações.

E	 A criação do programa “Fome Zero” para 
o atendimento social às famílias de classe 
média.

QUESTÃO 5
Quando se pensa no impacto da crise econômica 
mundial no Brasil, de imediato surge a ideia de 
que o Brasil passa à margem desta. De fato, é a 
opinião de vários especialistas, de que apesar de 
a crise se fazer sentir globalmente, o Brasil terá a 
potencialidade de superá-la mais facilmente. Não 
só o Brasil é visto como uma rara oportunidade de 
investimento, quer em ações, quer em títulos de 
empresas e do governo, como também está dota-
do de um regime econômico de metas de inflação 
com cerca de 10 anos de existência, o que amplia 
o consumo interno.
— Sobre o Brasil nas últimas crises do capital 
aponte a opção com informações incorretas:
A	 O Brasil desenvolveu um mercado finan-

ceiro mais sofisticado, tecnologicamente 
mais avançado, com isso, travou a fuga de 
capitais, além de a economia brasileira ser 
muito mais diversificada, com setores com-
petitivos em termos internacionais;

B	 O PROER (1995), a existência de bancos 
estatais, o crédito externo e o preço das 
commodities podem ser citadas como boas 
ações que evitaram uma maior fragilidade 
perante a crise;

C	 Apesar de o consumo interno se manter es-
tável, as exportações sofreram uma acele-
ração considerável no último ano, o Brasil, 
mesmo dono da quinta maior população e 
do sexto PIB mundial, é visto neste momen-
to como uma desvantagem pelas agências 
de classificação de risco que nos rebaixa-
ram juntamente com os E.U.A.;

D	 Apesar de o Brasil não estar sozinho no 
mundo, e existe fundamentalmente um im-
pacto da crise nas importações e exporta-
ções, mesmo assim é opinião generalizada 
da maioria dos grandes investidores estran-
geiros que nosso país é uma das melhores 

opções para aplicação de investimentos 
dentre os mercados emergentes;

E	 Com a crise financeira das nações desen-
volvidas e o temor das moratórias, gerou-se 
o mais recente desdobramento da crise fi-
nanceira e econômica internacional (2008-
2011), que repercutiu no Brasil principal-
mente com a instabilidade das Bolsas.

QUESTÃO 6
 “Amazônia pode virar savana a partir de 2050, di-
zem especialistas. (...) A Amazônia, apontada por 
especialistas como importante armazém de car-
bono, teve desmatados 7.823 quilômetros qua-
drados de sua área entre agosto de 2007 e junho 
de 2008, um salto se comparado aos 3.949 quilô-
metros quadrados perdidos no mesmo período do 
ano anterior, segundo dados do Inpe. Os estudio-
sos consideram os 12 meses entre agosto e julho 
como o calendário anual para a medição do des-
matamento”. Assinale a proposição INCORRETA.
A	 Os desmatamentos para criação de gran-

des latifúndios têm substituído a floresta por 
pastagens e empobrecido grandes exten-
sões de solos.

B	 Projetos como Grande Carajás e Jarí, a ex-
ploração mineral e as hidrelétricas têm con-
tribuído com grande impacto ambiental de 
âmbito regional.

C	 A Amazônia é uma grande bacia hidrográfi-
ca que se estende desde a cordilheira andi-
na até o Norte do Brasil, recoberta predomi-
nantemente por um mosaico de formações 
florestais, como as de inundação e as de 
terra firme.

D	 Apesar de as queimadas serem prejudiciais 
à atmosfera pela emissão do dióxido de 
carbono (CO2), gás de efeito estufa, e pelo 
lançamento de particulados que reduzem a 
absorção de radiação, elas representam um 
importante sistema de fertilização do solo 
pela retirada dos micronutrientes.

E	 O Brasil não está incluído na Convenção 
do Clima, no grupo de países industriali-
zados que necessitam reduzir até 2020 
suas emissões de gases de efeito estufa, 
especialmente o CO2, pela queima de com-
bustíveis fósseis por processos industriais. 
Entretanto, o país é considerado um dos 
maiores emissores de CO2 por mudança do 
uso do solo resultante dos desmatamentos 
e queimadas.
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QUESTÃO 7
Nos últimos 25 anos o mundo passou por grandes 
transformações na geopolítica. Assinale a infor-
mação errada a respeito dessas mudanças: 
A	 A queda do Muro de Berlim foi simbólica e 

deflagrou uma série de mudanças no leste 
europeu e levou o mundo a uma nova era 
com o fim da bipolaridade;

B	 Os ataques de 11 de setembro de 2001 às 
Torres Gêmeas em Nova Iorque foi o es-
topim para uma forte ofensiva, liderada pe-
los EUA, ao terrorismo internacional;

C	 O radicalismo islâmico, antes reduzido ao 
conflito árabe/judeu, amplia-se numa série 
de conflitos no Afeganistão, Irã, Iraque, ge-
rando uma falsa polaridade oriente-ociden-
te, pondo em destaque o Al Qaeda, liderado 
por Osama Bin Laden, morto recentemente;

D	 Situados no Norte da África, Tunísia, Egito, 
Líbia e Nigéria sofreram rebeliões popula-
res que vêm repercutindo em outros países 
da região como no Iêmen e no Gabão, onde 
manifestantes também têm se insurgido 
contra o governo.

E	 As questões relacionadas à Ecologia e Meio 
Ambiente, além das que envolvem inova-
ções tecnológicas voltadas para energia 
limpa, imprimem grande emergência com a 
globalização e os problemas climáticos cau-
sados pelo efeito estufa.

QUESTÃO 8
Desertificação é o fenômeno que corresponde à 
transformação de uma área num deserto. Segun-
do a Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação, a desertificação é “a degrada-
ção da terra nas regiões áridas, semiáridas e sub-
-úmidas secas, resultante de vários fatores, entre 
eles as variações climáticas e as atividades hu-
manas”. A ONU adotou o dia 17 de Junho como o 
Dia Mundial de Combate à Desertificação. Sobre 
o fenômeno de desertificação assinale a alterna-
tiva incorreta:
A	 O termo desertificação tem sido muito utili-

zado para a perda da capacidade produtiva 
dos ecossistemas causada pela atividade 
humana.

B	 Devido às condições ambientais, as ativi-
dades econômicas desenvolvidas em uma 
região podem ultrapassar a capacidade de 
suporte e de sustentabilidade causando, 
em médio e longo prazos, a erosão genéti-
ca da fauna e flora, extinção de espécies e 
proliferação eventual de espécies exóticas.

C	 Fatores como a grande concentração de 
agentes poluente na atmosfera contribuem 
para um aumento bastante significativo do 
efeito estufa que é um dos causadores da 
desertificação.

D	 No Brasil, as áreas mais suscetíveis à de-
sertificação são as regiões de clima semi-
árido ou subúmido seco, encontrados no 
Nordeste brasileiro e norte de Minas Gerais.

E	 Apesar dos dados veiculados pela impren-
sa e a denúncia dos movimentos sociais, o 
desenvolvimento econômico não constitui 
fator de desertificação, pois após o Protoco-
lo de Kioto este setor alinhou-se à preserva-
ção do meio ambiente.

QUESTÃO 9
“Palestina (do original Filistina – “Terra dos Fi-
listeus”) é o nome dado desde a Antiguidade à 
região do Oriente Próximo (impropriamente cha-
mado de “Oriente Médio”), localizada ao sul do 
Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre 
o Mar Mediterrâneo e o vale do Rio Jordão. Tra-
ta-se da Canaã bíblica, que os judeus tradiciona-
listas preferem chamar de Sion. Em 14 de maio 
de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, que 
se viu imediatamente atacado pelo Egito, Ará-
bia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano (1ª 
Guerra Árabe-Israelense). Os árabes foram der-
rotados e Israel passou a controlar 75% do terri-
tório palestino. (...). Até agora, Israel desocupou 
apenas sete cidades da Cisjordânia (uma oitava 
foi desocupada parcialmente), correspondentes a 
3% do território cisjordaniano; deste, 24% encon-
tram-se sob controle misto israelense-palestino 
e 74% permanecem inteiramente ocupados. Em 
termos demográficos, 29% dos palestinos estão 
sob a jurisdição exclusiva da Autoridade Pales-
tina. Quanto à Faixa de Gaza, cuja importância 
é consideravelmente menor, nela permanecem 
apenas as tropas israelenses que protegem os 
colonos judeus ali estabelecidos.” (“A Questão 
Palestina”) 
— O texto acima trata da questão do confronto 
judeu-palestino, sobre essa questão assinale a 
alternativa correta:
A	 Em 1973, a Guerra do Yom Kippur (“Dia do 

Perdão”), caracterizou-se pela vitória de 
Israel sobre a coligação Egito e Síria, que 
conserva em seu poder sobre a Faixa de 
Gaza e a Cisjordânia.

B	 A criação da Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP), em 1967, tinha como 
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pretensão inicial destruir Israel e criar um 
Estado Palestino completamente indepen-
dente da questão árabe.

C	 A administração da cidade de Jerusalém 
não é se caracteriza como empecílio, pois 
a mesma já foi declarada zona internacional 
devido sua importância religiosa.

D	 Em 1979, através do “Acordo de Camp Da-
vid”, judeus e palestinos se prontificam a di-
vidir a cidade de Jerusalém.

E	 Recentemente na Assembleia Geral da 
ONU, o Brasil posicionou-se juntamente 
com os Estados Unidos, contra a criação de 
um estado palestino.

QUESTÃO 10
Violência urbana é a expressão que designa o 
fenômeno social de comportamento deliberada-
mente transgressor e agressivo ocorrido em fun-
ção do convívio urbano. Recentemente a criação 
das Unidades de Polícia Pacificadora pelo Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro tem tomado 
os noticiários como uma importante estratégia na 
luta contra o controle dos traficantes nas favelas, 
a partir do conceito de “Polícia Comunitária”. Nas 
opoções abaixo, que versam sobre a violência ur-
bana, assinale a opção incorreta.
A	 A violência urbana tem algumas qualidades 

que a diferencia de outros tipos de violên-
cia; e se desencadeia em consequência 
das condições de vida e do convívio no es-
paço urbano. 

B	 O alto índice de criminalidade tem sua ma-
nifestação mais evidente e a mais constan-
te na a infração dos códigos elementares de 
conduta civilizada. 

C	 As manifestações da violência urbana ocor-
rem principalmente em sociedades econo-
micamente desenvolvidas e independem de 
condições como a acentuada divisão étni-
ca, social e econômica. 

D	 Uma das causas do crescimento da violên-
cia urbana no Brasil é a aceitação social da 
ruptura constante das normas jurídicas e o 
desrespeito à noção de cidadania. A socie-
dade admite passivamente tanto a violência 
dos agentes do estado contra as pessoas 
mais pobres quanto o descompromisso do 
indivíduo com as regras de convívio.

E	 As UPP’s do Rio de Janeiro têm por base 
a parceria entre a população e as institui-
ções da área de segurança pública, objetiva 
desfazer a desconfiança da população em 
relação à Polícia Militar e promover políticas 
sociais.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Está em discussão, na sociedade brasileira, a 
possibilidade de uma reforma política e eleitoral. 
Fala-se, entre outras propostas, em financiamen-
to público de campanhas, fidelidade partidária, 
lista eleitoral fechada e voto distrital. Os disposi-
tivos ligados à obrigatoriedade de os candidatos 
fazerem declaração pública de bens e prestarem 
contas dos gastos devem ser aperfeiçoados, os 
órgãos públicos de fiscalização e controle podem 
ser equipados e reforçados. 
— Com base no exposto, mudanças na legislação 
eleitoral poderão representar, como principal as-
pecto, um reforço da:
A	 política, porque garantirão a seleção de po-

líticos experientes e idôneos.
B	 economia, porque incentivarão gastos das 

empresas públicas e privadas.
C	 moralidade, porque inviabilizarão candida-

turas despreparadas intelectualmente.
D	 ética, porque facilitarão o combate à corrup-

ção e o estímulo à transparência.
E	 cidadania, porque permitirão a ampliação 

do número de cidadãos com direito ao voto.

QUESTÃO 2 — (ENEM-2009) 
O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as 
décadas de 1980 e 1990, gerou expectativas de 
que seria instaurada uma ordem internacional 
marcada pela redução de conflitos e pela multi-
polaridade. 
— O panorama estratégico do mundo pós-Guerra 
Fria apresenta
A	 o aumento de conflitos internos associados ao 

nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremis-
mo religioso e ao fortalecimento de ameaças 
como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime 
organizado.

B	 o fim da corrida armamentista e a redução dos 
gastos militares das grandes potências, o que 
se traduziu em maior estabilidade nos continen-
tes europeu e asiático, que tinham sido palco da 
Guerra Fria.

C	 o desengajamento das grandes potências, pois 
as intervenções militares em regiões assoladas 
por conflitos passaram a ser realizadas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com 
maior envolvimento de países emergentes. 

D	 a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, 
que afastou a possibilidade de um conflito nu-
clear como ameaça global, devido à crescente 
consciência política internacional acerca desse 
perigo. 

E	 a condição dos EUA como única superpotência, 
mas que se submetem às decisões da ONU no 
que concerne às ações militares.

EXERCÍCIOS GERAIS (SECULO XX E XXI)
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QUESTÃO 7
Nos últimos 25 anos o mundo passou por grandes 
transformações na geopolítica. Assinale a infor-
mação errada a respeito dessas mudanças: 
A	 A queda do Muro de Berlim foi simbólica e 

deflagrou uma série de mudanças no leste 
europeu e levou o mundo a uma nova era 
com o fim da bipolaridade;

B	 Os ataques de 11 de setembro de 2001 às 
Torres Gêmeas em Nova Iorque foi o es-
topim para uma forte ofensiva, liderada pe-
los EUA, ao terrorismo internacional;

C	 O radicalismo islâmico, antes reduzido ao 
conflito árabe/judeu, amplia-se numa série 
de conflitos no Afeganistão, Irã, Iraque, ge-
rando uma falsa polaridade oriente-ociden-
te, pondo em destaque o Al Qaeda, liderado 
por Osama Bin Laden, morto recentemente;

D	 Situados no Norte da África, Tunísia, Egito, 
Líbia e Nigéria sofreram rebeliões popula-
res que vêm repercutindo em outros países 
da região como no Iêmen e no Gabão, onde 
manifestantes também têm se insurgido 
contra o governo.

E	 As questões relacionadas à Ecologia e Meio 
Ambiente, além das que envolvem inova-
ções tecnológicas voltadas para energia 
limpa, imprimem grande emergência com a 
globalização e os problemas climáticos cau-
sados pelo efeito estufa.

QUESTÃO 8
Desertificação é o fenômeno que corresponde à 
transformação de uma área num deserto. Segun-
do a Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação, a desertificação é “a degrada-
ção da terra nas regiões áridas, semiáridas e sub-
-úmidas secas, resultante de vários fatores, entre 
eles as variações climáticas e as atividades hu-
manas”. A ONU adotou o dia 17 de Junho como o 
Dia Mundial de Combate à Desertificação. Sobre 
o fenômeno de desertificação assinale a alterna-
tiva incorreta:
A	 O termo desertificação tem sido muito utili-

zado para a perda da capacidade produtiva 
dos ecossistemas causada pela atividade 
humana.

B	 Devido às condições ambientais, as ativi-
dades econômicas desenvolvidas em uma 
região podem ultrapassar a capacidade de 
suporte e de sustentabilidade causando, 
em médio e longo prazos, a erosão genéti-
ca da fauna e flora, extinção de espécies e 
proliferação eventual de espécies exóticas.

C	 Fatores como a grande concentração de 
agentes poluente na atmosfera contribuem 
para um aumento bastante significativo do 
efeito estufa que é um dos causadores da 
desertificação.

D	 No Brasil, as áreas mais suscetíveis à de-
sertificação são as regiões de clima semi-
árido ou subúmido seco, encontrados no 
Nordeste brasileiro e norte de Minas Gerais.

E	 Apesar dos dados veiculados pela impren-
sa e a denúncia dos movimentos sociais, o 
desenvolvimento econômico não constitui 
fator de desertificação, pois após o Protoco-
lo de Kioto este setor alinhou-se à preserva-
ção do meio ambiente.

QUESTÃO 9
“Palestina (do original Filistina – “Terra dos Fi-
listeus”) é o nome dado desde a Antiguidade à 
região do Oriente Próximo (impropriamente cha-
mado de “Oriente Médio”), localizada ao sul do 
Líbano e a nordeste da Península do Sinai, entre 
o Mar Mediterrâneo e o vale do Rio Jordão. Tra-
ta-se da Canaã bíblica, que os judeus tradiciona-
listas preferem chamar de Sion. Em 14 de maio 
de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, que 
se viu imediatamente atacado pelo Egito, Ará-
bia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano (1ª 
Guerra Árabe-Israelense). Os árabes foram der-
rotados e Israel passou a controlar 75% do terri-
tório palestino. (...). Até agora, Israel desocupou 
apenas sete cidades da Cisjordânia (uma oitava 
foi desocupada parcialmente), correspondentes a 
3% do território cisjordaniano; deste, 24% encon-
tram-se sob controle misto israelense-palestino 
e 74% permanecem inteiramente ocupados. Em 
termos demográficos, 29% dos palestinos estão 
sob a jurisdição exclusiva da Autoridade Pales-
tina. Quanto à Faixa de Gaza, cuja importância 
é consideravelmente menor, nela permanecem 
apenas as tropas israelenses que protegem os 
colonos judeus ali estabelecidos.” (“A Questão 
Palestina”) 
— O texto acima trata da questão do confronto 
judeu-palestino, sobre essa questão assinale a 
alternativa correta:
A	 Em 1973, a Guerra do Yom Kippur (“Dia do 

Perdão”), caracterizou-se pela vitória de 
Israel sobre a coligação Egito e Síria, que 
conserva em seu poder sobre a Faixa de 
Gaza e a Cisjordânia.

B	 A criação da Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP), em 1967, tinha como 

EXERCÍCIOS GERAIS (SECULO XX E XXI)

59

pretensão inicial destruir Israel e criar um 
Estado Palestino completamente indepen-
dente da questão árabe.

C	 A administração da cidade de Jerusalém 
não é se caracteriza como empecílio, pois 
a mesma já foi declarada zona internacional 
devido sua importância religiosa.

D	 Em 1979, através do “Acordo de Camp Da-
vid”, judeus e palestinos se prontificam a di-
vidir a cidade de Jerusalém.

E	 Recentemente na Assembleia Geral da 
ONU, o Brasil posicionou-se juntamente 
com os Estados Unidos, contra a criação de 
um estado palestino.

QUESTÃO 10
Violência urbana é a expressão que designa o 
fenômeno social de comportamento deliberada-
mente transgressor e agressivo ocorrido em fun-
ção do convívio urbano. Recentemente a criação 
das Unidades de Polícia Pacificadora pelo Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro tem tomado 
os noticiários como uma importante estratégia na 
luta contra o controle dos traficantes nas favelas, 
a partir do conceito de “Polícia Comunitária”. Nas 
opoções abaixo, que versam sobre a violência ur-
bana, assinale a opção incorreta.
A	 A violência urbana tem algumas qualidades 

que a diferencia de outros tipos de violên-
cia; e se desencadeia em consequência 
das condições de vida e do convívio no es-
paço urbano. 

B	 O alto índice de criminalidade tem sua ma-
nifestação mais evidente e a mais constan-
te na a infração dos códigos elementares de 
conduta civilizada. 

C	 As manifestações da violência urbana ocor-
rem principalmente em sociedades econo-
micamente desenvolvidas e independem de 
condições como a acentuada divisão étni-
ca, social e econômica. 

D	 Uma das causas do crescimento da violên-
cia urbana no Brasil é a aceitação social da 
ruptura constante das normas jurídicas e o 
desrespeito à noção de cidadania. A socie-
dade admite passivamente tanto a violência 
dos agentes do estado contra as pessoas 
mais pobres quanto o descompromisso do 
indivíduo com as regras de convívio.

E	 As UPP’s do Rio de Janeiro têm por base 
a parceria entre a população e as institui-
ções da área de segurança pública, objetiva 
desfazer a desconfiança da população em 
relação à Polícia Militar e promover políticas 
sociais.

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Está em discussão, na sociedade brasileira, a 
possibilidade de uma reforma política e eleitoral. 
Fala-se, entre outras propostas, em financiamen-
to público de campanhas, fidelidade partidária, 
lista eleitoral fechada e voto distrital. Os disposi-
tivos ligados à obrigatoriedade de os candidatos 
fazerem declaração pública de bens e prestarem 
contas dos gastos devem ser aperfeiçoados, os 
órgãos públicos de fiscalização e controle podem 
ser equipados e reforçados. 
— Com base no exposto, mudanças na legislação 
eleitoral poderão representar, como principal as-
pecto, um reforço da:
A	 política, porque garantirão a seleção de po-

líticos experientes e idôneos.
B	 economia, porque incentivarão gastos das 

empresas públicas e privadas.
C	 moralidade, porque inviabilizarão candida-

turas despreparadas intelectualmente.
D	 ética, porque facilitarão o combate à corrup-

ção e o estímulo à transparência.
E	 cidadania, porque permitirão a ampliação 

do número de cidadãos com direito ao voto.

QUESTÃO 2 — (ENEM-2009) 
O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as 
décadas de 1980 e 1990, gerou expectativas de 
que seria instaurada uma ordem internacional 
marcada pela redução de conflitos e pela multi-
polaridade. 
— O panorama estratégico do mundo pós-Guerra 
Fria apresenta
A	 o aumento de conflitos internos associados ao 

nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremis-
mo religioso e ao fortalecimento de ameaças 
como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime 
organizado.

B	 o fim da corrida armamentista e a redução dos 
gastos militares das grandes potências, o que 
se traduziu em maior estabilidade nos continen-
tes europeu e asiático, que tinham sido palco da 
Guerra Fria.

C	 o desengajamento das grandes potências, pois 
as intervenções militares em regiões assoladas 
por conflitos passaram a ser realizadas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com 
maior envolvimento de países emergentes. 

D	 a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, 
que afastou a possibilidade de um conflito nu-
clear como ameaça global, devido à crescente 
consciência política internacional acerca desse 
perigo. 

E	 a condição dos EUA como única superpotência, 
mas que se submetem às decisões da ONU no 
que concerne às ações militares.
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QUESTÃO 3 — (ENEM-2009) 
A formação dos Estados foi certamente distinta na 
Europa, na América Latina, na África e na Ásia 
Os Estados atuais, em especial na América Lati-
na — onde as instituições das populações locais 
existentes a época da conquista ou foram elimi-
nadas, como no caso do México e do Peru, ou 
eram frágeis, como no caso do Brasil —, são o 
resultado, em geral, da evolução do transplante 
de instituições europeias feito pelas metrópoles 
para suas colônias. Na África, as colônias tiveram 
fronteiras arbitrariamente traçadas, separando et-
nias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobre-
viveram ao processo de descolonização, dando 
razão para conflitos que, muitas vezes, têm sua 
verdadeira origem em disputas pela exploração 
de recursos naturais. Na Ásia, a colonização eu-
ropeia se fez de forma mais indireta e encontrou 
sistemas políticos e administrativos mais sofisti-
cados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas for-
mas anteriores de organização, ou pelo menos 
seu espírito, sobrevivem nas organizações políti-
cas do Estado asiático. 

GUIMARÃES, S.P. Nação, nacionalismo. Estado. Estudos Avançados. 
São Paulo EdUSP. 

— Relacionando as informações ao contexto his-
tórico e geográfico por elas evocado, assinale a 
opção correta acerca do processo de formação 
socioeconômica dos continentes mencionados 
no texto. 
A	 Devido à falta de recursos naturais a serem 

explorados no Brasil, conflitos étnicos e cul-
turais como os ocorridos na África estive-
ram ausentes no período da independência 
e formação do Estado brasileiro. 

B	 A maior distinção entre os processos his-
tórico-formativos dos continentes citados 
é a que se estabelece entre colonizador 
e colonizado, ou seja, entre a Europa e os 
demais. 

C	 Á época das conquistas, a América Latina, 
a África e a Ásia tinham sistemas políticos 
e administrativos muito mais sofisticados 
que aqueles que lhes foram impostos pelo 
colonizador. 

D	 Comparadas ao México e ao Peru, as ins-
tituições brasileiras, por terem sido elimina-
das à época da conquista, sofreram mais 
influência dos modelos institucionais euro-
peus.

E	 O modelo histórico da formação do Estado 
asiático equipara-se ao brasileiro, pois em 
ambos se manteve o espírito das formas de 
organização anteriores à conquista. 

QUESTÃO 4 — (ENEM-2009) 
Colhe o Brasil, após esforço contínuo dilatado no 
tempo, o que plantou no esforço da construção de 
sua inserção internacional. Há dois séculos for-
mularam-se os pilares da política externa. Teve 
o país inteligência de longo prazo e cálculo de 
oportunidade no mundo difuso da transição da 
hegemonia britânica para o século americano. 
Engendrou concepções, conceitos e teoria pró-
pria no século XIX, de José Bonifácio ao Viscon-
de do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no 
século XX. As elites se interessaram, por meio de 
calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país 
emergiu, de Vargas aos militares, como ator res-
ponsável e previsível nas ações externas do Es-
tado. A mudança de regime político para a demo-
cracia não alterou o pragmatismo externo, mas o 
aperfeiçoou. 
SARAIVA, J.F.S. O lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. Correio Brasi-

liense. Brasília, 28 maio 2009 (adaptado). 

— Sob o ponto de vista da política externa brasi-
leira no século XX, conclui-se que
A	 o Brasil é um país periférico na ordem mun-

dial, devido às diferentes conjunturas de in-
serção internacional. 

B	 as possibilidades de fazer prevalecer ideias 
e conceitos próprios, no que tange aos te-
mas do comércio internacional e dos países 
em desenvolvimento, são mínimas. 

C	 as brechas do sistema internacional não fo-
ram bem aproveitadas para avançar posi-
ções voltadas para a criação de uma área 
de cooperação e associação integrada a 
seu entorno geográfico. 

D	 os grandes debates nacionais acerca da 
inserção internacional do Brasil foram em-
basados pelas elites do Império e da Re-
pública por meio de consultas aos diversos 
setores da população. 

E	 a atuação do Brasil em termos de política 
externa evidencia que o país tem capaci-
dade decisória própria, mesmo diante dos 
constrangimentos internacionais.

QUESTÃO 5 — (ENEM-2009) 
Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens ele-
trônicos, o automóvel produzido pela indústria for-
dista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças 
significativas no modo de vida dos consumidores 
e também na habitação e nas cidades. Com a 
massificação do consumo dos bens modernos, 
dos eletroeletrônicos e também do automóvel, 
mudaram radicalmente o modo de vida, os valo-
res, a cultura e o conjunto do ambiente construí-
do. Da ocupação do solo urbano até o interior da 
moradia, a transformação foi profunda.
MAHICATO. E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. 
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— Uma das consequências das inovações tecno-
lógicas das últimas décadas, que determinaram 
diferentes formas de uso e ocupação do espaço 
geográfico, é a instituição das chamadas cidades 
globais, que se caracterizam por
A	 possuírem o mesmo nível de influência no 

cenário mundial.
B	 fortalecerem os laços de cidadania e soli-

dariedade entre os membros das diversas 
comunidades. 

C	 constituírem um passo importante para a 
diminuição das desigualdades sociais cau-
sadas pela polarização social e pela segre-
gação urbana. 

D	 terem sido diretamente impactadas pelo 
processo de internacionalização da eco-
nomia, desencadeado a partir do final dos 
anos 1970.

E	 terem sua origem diretamente relacionadas 
ao processo de colonização ocidental do 
século XIX.
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GUIMARÃES, S.P. Nação, nacionalismo. Estado. Estudos Avançados. 
São Paulo EdUSP. 
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EXERCÍCIOS BASE
QUESTÃO 1
Leia a tirinha para responder à questão.

Em agosto de 1945, as bombas atômicas lança-
das sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagasaki marcaram o início de uma era de 45 
anos na qual as duas potências mundiais, EUA e 
URSS, viveram uma escalada de hostilidade que 
foi acentuada pela construção do Muro de Berlim 
em 1961.
A tirinha acima representa esse período que ficou 
conhecido como Guerra Fria sobre a qual se pode 
afirmar que 
A	 representou um período de paz entre as po-

tências envolvidas na disputa pela hegemo-
nia política e econômica no mundo.   

B	 apenas os EUA detinham o monopólio nu-
clear, evitando com isso uma nova guerra 
mundial.   

C	 as disputas políticas entre estes países 
não afetaram a nova divisão da geopolítica 
mundial.   

D	 a política armamentista desenvolvida por 
esses dois países manteve a humanidade 
sob a ameaça constante de uma guerra nu-
clear que, se efetivada, poderia levar à des-
truição do planeta.    

E	 o arsenal atômico dessas potências eco-
nômicas foi destruído, eliminando qualquer 
possibilidade de um confronto nuclear.    

QUESTÃO 2 

Tendo em vista o que a charge pretende expres-
sar e a data de sua publicação, dentre as legen-
das propostas abaixo, a mais adequada para 
essa charge é: 
A	 Suspensão do embargo econômico a Cuba 

por parte dos EUA. 
B	 Devolução aos cubanos da área ocupada 

pelos EUA em Guantánamo. 
C	 Fim do embargo das exportações petrolífe-

ras cubanas. 
D	 Retomada das relações diplomáticas entre 

os EUA e Cuba. 
E	 Transferência de todos os presos políticos 

de Guantánamo, para prisões norte-ameri-
canas

QUESTÃO 3
Acredito que a maioria dos palestinos não morra 
de amores por Israel, mas eles aceitam, a contra-
gosto, que os judeus israelenses não vão sair de 
lá. Da mesma maneira que os judeus israelenses 
– a contragosto – também aceitam que os pales-
tinos estão aqui para ficar. Essa não é uma base 
para uma lua de mel, mas talvez para um divórcio 
justo, como no caso da República Tcheca e da 
Eslováquia. 

Amós Oz ao jornal alemão Deutsch Welle, publicado no Brasil pela Carta 
Capital, em 05 de agosto de 2014.

O texto em questão, do Nobel da Paz Amós Oz, é 
uma reflexão sobre os atuais conflitos no Oriente 
Médio. No contexto do século passado, o princi-
pal evento histórico, considerado um marco na 
história desse conflito, foi a 
A	 implementação de um Estado Árabe na região.   
B	 criação do Estado de Israel pela ONU em 1948.   
C	 edificação de um muro para separar os dois 

territórios.   
D	 frustração dos acordos de cooperação com 

a Liga Árabe.   
E	 construção dos assentamentos judeus nas 

regiões de fronteira.   

QUESTÃO 4
No mundo árabe, países governados há décadas 
por regimes políticos centralizadores contabilizam 
metade da população com menos de 30 anos; 
desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se 
sem perspectivas de futuro e diante da estagna-
ção da economia, esses jovens incubam vírus 
sedentos por modernidade e democracia. Em 
meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, 
vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em 
protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma sé-
rie de manifestações eclode na Tunísia e, como 

63

GEOGRAFIA

uma epidemia, o vírus libertário começa a se es-
palhar pelos países vizinhos, derrubando em se-
guida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites 
e redes sociais — como o Facebook e o Twitter 
— ajudaram a mobilizar manifestantes do norte 
da África a ilhas do Golfo Pérsico.

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Istoé Internacio-
nal. 2 mar. 2011 (adaptado).

Considerando os movimentos políticos mencio-
nados no texto, o acesso à internet permitiu aos 
jovens árabes
A	 reforçar a atuação dos regimes políticos 

existentes.
B	 tomar conhecimento dos fatos sem se en-

volver.
C	 manter o distanciamento necessário à sua 

segurança.
D	 disseminar vírus capazes de destruir 

programas dos computadores.
E	 difundir ideias revolucionárias que mobiliza-

ram a população

QUESTÃO 5
Analise esta charge do cartunista Latuff.

É correto afirmar que a charge 
A	 ilustra a imigração de europeus após os di-

versos atentados ocorridos recentemente 
em países como França e Itália.   

B	 ironiza o muro de contenção à imigração 
mexicana nos Estados Unidos, construído 
no norte do país no início de 2015.   

C	 critica a ação brasileira em relação aos 
refugiados haitianos, que morrem ao tentar 
atravessar o mar do Norte rumo ao Brasil.   

D	 apresenta a questão dos refugiados, sobretu-
do sírios que, por conta da guerra em seu país, 
tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo.   

E	 debate a situação dos jovens britânicos 
que, por conta da saída do Reino Unido da 
União Europeia, têm dificuldades para emi-
grar para os países vizinhos.   

QUESTÃO 6

A análise do gráfico, aliada aos conhecimentos 
sobre o crescimento da população brasileira, per-
mite afirmar corretamente: 
A	 O elevado crescimento vegetativo da dé-

cada de 60 do século passado é atribuído 
à redução da mortalidade, em razão, entre 
outros, da melhoria nas condições médico-
-sanitárias.   

B	 O crescimento demográfico no período an-
terior a 1940 era baixíssimo, devido às altas 
taxas de natalidade e de mortalidade infan-
til.   

C	 O estágio de transição demográfica se con-
cluiu a partir do momento em que a fecun-
didade começou a declinar numa razão de 
quatro filhos por mulher.   

D	 Entre 1890 e 1930, o crescimento natural 
da população esteve diretamente e exclusi-
vamente relacionado ao processo imigrató-
rio para o país.   

E	 A queda rápida da natalidade e da mortali-
dade, a partir de 2000, é explicada pelo in-
tenso processo de urbanização, sobretudo 
na Região Sudeste.   

QUESTÃO 7
As teorias demográficas falam da estrutura e da 
dinâmica das populações, estabelecendo leis e 
princípios que regem esses fenômenos bastante 
estudados pela Geografia da População. 
Com relação a esse tema, leia o texto a seguir: 
Essa teoria considera correto o princípio, segun-
do o qual a população cresce em ritmo geométri-
co e os recursos crescem em progressão aritmé-
tica, mas discorda das medidas para controlar o 
crescimento da população. Os defensores dessa 
teoria propõem uma tomada de consciência da 
superpopulação como um problema que temos 
de ser capazes de solucionar. Apostam na “pro-
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EXERCÍCIOS BASE
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tica, mas discorda das medidas para controlar o 
crescimento da população. Os defensores dessa 
teoria propõem uma tomada de consciência da 
superpopulação como um problema que temos 
de ser capazes de solucionar. Apostam na “pro-
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criação consciente”, na promoção do planeja-
mento familiar, no uso e na difusão dos métodos 
anticonceptivos, bem como na defesa da esterili-
zação masculina. 
Assinale a teoria demográfica descrita no texto 
acima. 
A	 Teoria Malthusiana   
B	 Teoria Neomarxista do Controle Populacional   
C	 Teoria Neomalthusiana   
D	 Teoria da Transição Demográfica   
E	 Teoria de Revolução Reprodutiva   

QUESTÃO 8
“O estudo da agricultura brasileira deve ser feito 
no bojo da compreensão dos processos de desen-
volvimento do modo capitalista de produção do 
território brasileiro. [...]. Esse processo deve ser 
entendido também no interior da economia capi-
talista atualmente internacionalizada, que produz 
e se reproduz em diferentes lugares do mundo, 
criando processos e relações de interdependên-
cia entre Estados, nações e sobretudo empresas”

OLIVEIRA, A. U. de. Agricultura brasileira: transformações recentes. In__: 
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003, p. 467-534.

Considere o texto acima, devemos inferir que 
A	 A evolução da agricultura capitalista ocor-

reu após a Revolução Industrial e o cresci-
mento da população urbana e da população 
total global, o que demandou maior quan-
tidade de produtos agrícolas. Nesse caso, 
o aumento da produção se dá necessaria-
mente com o aumento da área de plantio.   

B	 A Revolução Verde configurou-se como um 
pacote tecnológico com novas técnicas de 
cultivo, equipamentos para mecanização, 
fertilizantes, defensivos agrícolas e semen-
tes selecionadas. Foi concebida pelos Es-
tados Unidos da América e, por isso, ao ser 
implementada em outros países, trouxe o 
fim da fome.   

C	 A Revolução Verde foi uma forma de ex-
pansão da indústria americana sobre paí-
ses subdesenvolvidos, que passaram a ser 
dependentes de implementos agrícolas, 
sementes e defensivos. Todavia, isso não 
contribuiu para o aumento da produção 
agrícola e não influenciou a concentração 
fundiária dos países receptores desse pa-
cote tecnológico.   

D	 O processo de urbanização exerce pressão 
sobre os recursos naturais, pois as pessoas 
que residem nas cidades não produzem 
seus alimentos, os quais são provenientes 
das áreas rurais. A produção em massa na 

área rural, sem manejo do solo ou uso de 
técnicas adequadas, por sua vez, resulta 
em problemas ambientais tais como erosão, 
assoreamento, eutrofização e salinização.   

E	 Se o agronegócio (ou agrobusiness) no 
Brasil, por um lado, eleva a produtividade 
agrícola, gera superavit nas exportações e 
é responsável por cerca de 25% do PIB, por 
outro, pressiona a questão agrária, reduz a 
concentração da propriedade rural além de 
deixar muitos trabalhadores rurais sem ter-
ra e sem condições para prover sua perma-
nência na área rural.   

QUESTÃO 9 

Na charge, faz-se referência a uma modificação 
produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradi-
ção presente no espaço rural brasileiro derivada 
dessa modificação produtiva está presente em:
A	 Expansão das terras agricultáveis, com ma-

nutenção de desigualdades sociais.
B	 Modernização técnica do território, com re-

dução do nível de emprego formal.
C	 Valorização de atividades de subsistência, 

com redução da produtividade da terra.
D	 Desenvolvimento de núcleos policultores, 

com ampliação da concentração fundiária.
E	 Melhora da qualidade dos produtos, com re-

tração na exportação de produtos primários.

QUESTÃO 10
Segundo dados das Nações Unidas, este fenôme-
no é responsável por impedir o aproveitamento de 
solos correspondentes a 6 milhões de hectares 
(60.000 km²) por ano devido ao sobrepastoreio, 
salinização dos solos por irrigação e processos 
de uso intensivo e sem manejo adequado na agri-
cultura.

MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 
2005. (Adaptação)

O texto trata de um dos principais problemas am-
bientais do mundo contemporâneo:
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A	 A redução da biodiversidade.
B	 A lixiviação.
C	 A desertificação.
D	 A poluição dos rios.
E	 O fenômeno El Niño

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas 
estão geralmente baseadas em solos inférteis e 
improdutivos. Grande parte dos nutrientes é ar-
mazenada nas folhas que caem sobre o solo, não 
no solo propriamente dito.  Quando esse ambien-
te é intensamente modificado pelo ser humano, 
a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é 
alterado e a terra se torna rapidamente infértil.

(CORSON, Walter H.  Manual Global de Ecologia, 1993)

No texto acima, pode parecer uma contradição a 
existência de florestas tropicais exuberantes so-
bre solos pobres. No entanto, este fato é explica-
do pela
A	 Profundidade do solo, pois, embora pobre, 

sua espessura garante a disponibilidade de 
nutrientes para a sustentação dos vegetais 
da região.

B	 Boa iluminação das regiões tropicais, uma 
vez que a duração regular do dia e da noite 
garante os ciclos dos nutrientes nas folhas 
dos vegetais da região.

C	 Existência de grande diversidade animal, 
com número expressivo de populações que, 
com seus dejetos, fertilizam o solo.

D	 Capacidade de produção abundante de oxi-
gênio pelas plantas das florestas tropicais, 
consideradas os “pulmões” do mundo.

E	 Rápida Reciclagem dos nutrientes, poten-
cializada pelo calor e umidade das florestas 
tropicais, o que favorece a vida dos decom-
positores

QUESTÃO 2
Observe atentamente a figura a seguir:

Assinale o título que define CORRETAMENTE 
essa sucessão de ilustrações de um importante 
fato geológico. 
A	 A Formação de Dobras na Crosta Terrestre   
B	 O Desenvolvimento de um Graben Tectônico.
C	 A Evolução dos Processos de Erosão Eóli-

ca em Ambiente Árido   
D	 A Gênese de Pedimentos Tectônicos   
E	 A Zona de Subdução de Placas Litosféricas   

QUESTÃO 3
As variações de temperatura ao longo dos dias e 
noites nas diferentes estações do ano causam ex-
pansão e contração térmica nos materiais rocho-
sos, levando à fragmentação dos grãos minerais. 
Além disso, os minerais, com diferentes coeficien-
tes de dilatação térmica, comportam-se de forma 
diferenciada às variações de temperatura, o que 
provoca deslocamento relativo entre os cristais, 
rompendo a coesão inicial entre os grãos.
Todos os processos que causam desagregação 
das rochas, com separação dos grãos minerais 
antes coesos e com sua fragmentação, transfor-
mando a rocha inalterada em material descontí-
nuo e friável, constituem o processo de 
A	 intemperismo físico.   
B	 laterização.   
C	 lixiviação.   
D	 formação das voçorocas.   
E	 ravinamento.   

QUESTÃO 4
Sobre a projeção cartográfica utilizada na produ-
ção do mapa abaixo, é correto afirmar que se re-
fere a uma projeção

A	 cilíndrica conforme, muito útil à navegação 
marítima, pois não deforma os ângulos, que 
permanecem com seus valores reais.   

B	 plana azimutal, que já foi muito utilizada na 
geopolítica, como instrumento de análise 
estratégica dos Estados.   

GEOGRAFIA
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criação consciente”, na promoção do planeja-
mento familiar, no uso e na difusão dos métodos 
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entendido também no interior da economia capi-
talista atualmente internacionalizada, que produz 
e se reproduz em diferentes lugares do mundo, 
criando processos e relações de interdependên-
cia entre Estados, nações e sobretudo empresas”
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ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003, p. 467-534.
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A	 A evolução da agricultura capitalista ocor-
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mento da população urbana e da população 
total global, o que demandou maior quan-
tidade de produtos agrícolas. Nesse caso, 
o aumento da produção se dá necessaria-
mente com o aumento da área de plantio.   

B	 A Revolução Verde configurou-se como um 
pacote tecnológico com novas técnicas de 
cultivo, equipamentos para mecanização, 
fertilizantes, defensivos agrícolas e semen-
tes selecionadas. Foi concebida pelos Es-
tados Unidos da América e, por isso, ao ser 
implementada em outros países, trouxe o 
fim da fome.   

C	 A Revolução Verde foi uma forma de ex-
pansão da indústria americana sobre paí-
ses subdesenvolvidos, que passaram a ser 
dependentes de implementos agrícolas, 
sementes e defensivos. Todavia, isso não 
contribuiu para o aumento da produção 
agrícola e não influenciou a concentração 
fundiária dos países receptores desse pa-
cote tecnológico.   

D	 O processo de urbanização exerce pressão 
sobre os recursos naturais, pois as pessoas 
que residem nas cidades não produzem 
seus alimentos, os quais são provenientes 
das áreas rurais. A produção em massa na 

área rural, sem manejo do solo ou uso de 
técnicas adequadas, por sua vez, resulta 
em problemas ambientais tais como erosão, 
assoreamento, eutrofização e salinização.   

E	 Se o agronegócio (ou agrobusiness) no 
Brasil, por um lado, eleva a produtividade 
agrícola, gera superavit nas exportações e 
é responsável por cerca de 25% do PIB, por 
outro, pressiona a questão agrária, reduz a 
concentração da propriedade rural além de 
deixar muitos trabalhadores rurais sem ter-
ra e sem condições para prover sua perma-
nência na área rural.   
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Na charge, faz-se referência a uma modificação 
produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradi-
ção presente no espaço rural brasileiro derivada 
dessa modificação produtiva está presente em:
A	 Expansão das terras agricultáveis, com ma-

nutenção de desigualdades sociais.
B	 Modernização técnica do território, com re-

dução do nível de emprego formal.
C	 Valorização de atividades de subsistência, 

com redução da produtividade da terra.
D	 Desenvolvimento de núcleos policultores, 

com ampliação da concentração fundiária.
E	 Melhora da qualidade dos produtos, com re-
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Segundo dados das Nações Unidas, este fenôme-
no é responsável por impedir o aproveitamento de 
solos correspondentes a 6 milhões de hectares 
(60.000 km²) por ano devido ao sobrepastoreio, 
salinização dos solos por irrigação e processos 
de uso intensivo e sem manejo adequado na agri-
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E	 O fenômeno El Niño

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas 
estão geralmente baseadas em solos inférteis e 
improdutivos. Grande parte dos nutrientes é ar-
mazenada nas folhas que caem sobre o solo, não 
no solo propriamente dito.  Quando esse ambien-
te é intensamente modificado pelo ser humano, 
a vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é 
alterado e a terra se torna rapidamente infértil.

(CORSON, Walter H.  Manual Global de Ecologia, 1993)

No texto acima, pode parecer uma contradição a 
existência de florestas tropicais exuberantes so-
bre solos pobres. No entanto, este fato é explica-
do pela
A	 Profundidade do solo, pois, embora pobre, 

sua espessura garante a disponibilidade de 
nutrientes para a sustentação dos vegetais 
da região.

B	 Boa iluminação das regiões tropicais, uma 
vez que a duração regular do dia e da noite 
garante os ciclos dos nutrientes nas folhas 
dos vegetais da região.

C	 Existência de grande diversidade animal, 
com número expressivo de populações que, 
com seus dejetos, fertilizam o solo.

D	 Capacidade de produção abundante de oxi-
gênio pelas plantas das florestas tropicais, 
consideradas os “pulmões” do mundo.

E	 Rápida Reciclagem dos nutrientes, poten-
cializada pelo calor e umidade das florestas 
tropicais, o que favorece a vida dos decom-
positores

QUESTÃO 2
Observe atentamente a figura a seguir:

Assinale o título que define CORRETAMENTE 
essa sucessão de ilustrações de um importante 
fato geológico. 
A	 A Formação de Dobras na Crosta Terrestre   
B	 O Desenvolvimento de um Graben Tectônico.
C	 A Evolução dos Processos de Erosão Eóli-

ca em Ambiente Árido   
D	 A Gênese de Pedimentos Tectônicos   
E	 A Zona de Subdução de Placas Litosféricas   
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As variações de temperatura ao longo dos dias e 
noites nas diferentes estações do ano causam ex-
pansão e contração térmica nos materiais rocho-
sos, levando à fragmentação dos grãos minerais. 
Além disso, os minerais, com diferentes coeficien-
tes de dilatação térmica, comportam-se de forma 
diferenciada às variações de temperatura, o que 
provoca deslocamento relativo entre os cristais, 
rompendo a coesão inicial entre os grãos.
Todos os processos que causam desagregação 
das rochas, com separação dos grãos minerais 
antes coesos e com sua fragmentação, transfor-
mando a rocha inalterada em material descontí-
nuo e friável, constituem o processo de 
A	 intemperismo físico.   
B	 laterização.   
C	 lixiviação.   
D	 formação das voçorocas.   
E	 ravinamento.   

QUESTÃO 4
Sobre a projeção cartográfica utilizada na produ-
ção do mapa abaixo, é correto afirmar que se re-
fere a uma projeção

A	 cilíndrica conforme, muito útil à navegação 
marítima, pois não deforma os ângulos, que 
permanecem com seus valores reais.   

B	 plana azimutal, que já foi muito utilizada na 
geopolítica, como instrumento de análise 
estratégica dos Estados.   
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C	 azimutal equidistante, que produz um tipo 
de mapa cujas distâncias e direções não 
são deformadas, propriedades estas muito 
úteis ao planejamento estratégico-militar.   

D	 cilíndrica equivalente, que destaca as áreas 
situadas nas latitudes intertropicais e pre-
serva as dimensões relativas entre os conti-
nentes e países.   

E	 cilíndrica interrompida, que conserva a pro-
porção das áreas representadas, e é muito 
utilizada nos atlas escolares americanos.    

QUESTÃO 5
A imagem abaixo corresponde a um fragmento de 
uma carta topográfica em escala 1:50.000. Consi-
dere que a distância entre A e B é de 3,5 cm.

A partir dessas informações, é correto afirmar 
que: 
A	 O rio corre em direção sudeste, sendo sua 

margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 17.500 
metros.   

B	 O rio corre em direção sudoeste, sendo 
a margem direita a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 1.750 
quilômetros.   

C	 O rio corre em direção sudeste, sendo sua 
margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 1.750 
metros.   

D	 O rio corre em direção sudoeste, sendo sua 
margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 175 
metros.   

GABARITO
EXERCÍCIOS DE BASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D D B E D A C D A C

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

1 2 3 4 5

E B A A C
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FILOSOFIA - SOCIOLOGIA

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

EXERCÍCIOS BASE
QUESTÃO 1
Leia a fábula de La Fontaine, uma possível expli-
cação para a expressão ”o amor é cego”. 
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua alja-
va, sua chama e sua infância eterna. Mas por que 
o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o 
Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda 
não era cego. Surgiu entre eles um desentendi-
mento qualquer. Pretendeu então o Amor que se 
reunisse para tratar do assunto o conselho dos 
deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma 
pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vê-
nus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, 
aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deu-
sa da vingança – e de todos os juízos do inferno, 
Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. 
Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar 
detalhadamente o caso, a sentença do supremo 
tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a 
servir de guia ao Amor. 

Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos 
de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses 
para uma realidade humana. Esse tipo de explica-
ção classifica-se como 
A	 estética.   
B	 filosófica.   
C	 mitológica.   
D	 científica.   
E	 crítica.   

QUESTÃO 2
Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil 
para quem por tal se interesse, pareceu-me mais 
conveniente ir em busca da verdade extraída dos 
fatos e não à imaginação dos mesmos, pois mui-
tos conceberam repúblicas e principados jamais 
vistos ou conhecidos como tendo realmente exis-
tido.
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Disponível em: www.culturabrasil.pro.br. Acesso 

em: 4 abr. 2013.

A partir do texto, é possível perceber a crítica ma-
quiaveliana à filosofia política de Platão, pois há 
nesta a 
A	 elaboração de um ordenamento político 

com fundamento na bondade infinita de 
Deus.   

B	 explicitação dos acontecimentos políticos 
do período clássico de forma imparcial.   

C	 utilização da oratória política como meio de 
convencer os oponentes na ágora.   

D	 investigação das constituições políticas de 
Atenas pelo método indutivo.   

E	 idealização de um mundo político perfeito 
existente no mundo das ideias.   

  
QUESTÃO 3
Enquanto o pensamento de Santo Agostinho re-
presenta o desenvolvimento de uma filosofia cris-
tã inspirada em Platão, o pensamento de São To-
más reabilita a filosofia de Aristóteles – até então 
vista sob suspeita pela Igreja –, mostrando ser 
possível desenvolver uma leitura de Aristóteles 
compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo 
de São Tomás abriu caminho para o estudo da 
obra aristotélica e para a legitimação do interesse 
pelas ciências naturais, um dos principais motivos 
do interesse por Aristóteles nesse período.

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

A Igreja Católica por muito tempo impediu a divul-
gação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 
aristotélica 
A	 valorizar a investigação científica, contra-

riando certos dogmas religiosos.   
B	 declarar a inexistência de Deus, colocando 

em dúvida toda a moral religiosa.   
C	 criticar a Igreja Católica, instigando a cria-

ção de outras instituições religiosas.   
D	 evocar pensamentos de religiões orientais, 

minando a expansão do cristianismo.   
E	 contribuir para o desenvolvimento de senti-

mentos antirreligiosos, seguindo sua teoria 
política.   

QUESTÃO 4 
Como uma onda

Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará

A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito

Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo

Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
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C	 azimutal equidistante, que produz um tipo 
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E	 cilíndrica interrompida, que conserva a pro-
porção das áreas representadas, e é muito 
utilizada nos atlas escolares americanos.    
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A imagem abaixo corresponde a um fragmento de 
uma carta topográfica em escala 1:50.000. Consi-
dere que a distância entre A e B é de 3,5 cm.

A partir dessas informações, é correto afirmar 
que: 
A	 O rio corre em direção sudeste, sendo sua 

margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 17.500 
metros.   

B	 O rio corre em direção sudoeste, sendo 
a margem direita a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 1.750 
quilômetros.   

C	 O rio corre em direção sudeste, sendo sua 
margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 1.750 
metros.   

D	 O rio corre em direção sudoeste, sendo sua 
margem esquerda a de maior declividade. 
Apresenta um comprimento total de 175 
metros.   
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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA
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cação para a expressão ”o amor é cego”. 
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua alja-
va, sua chama e sua infância eterna. Mas por que 
o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o 
Amor e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda 
não era cego. Surgiu entre eles um desentendi-
mento qualquer. Pretendeu então o Amor que se 
reunisse para tratar do assunto o conselho dos 
deuses. Mas a Loucura, impaciente, deu-lhe uma 
pancada tão violenta que lhe privou da visão. Vê-
nus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por vingança, 
aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deu-
sa da vingança – e de todos os juízos do inferno, 
Vênus exigiu que aquele crime fosse reparado. 
Seu filho não podia ficar cego. Depois de estudar 
detalhadamente o caso, a sentença do supremo 
tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a 
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Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos 
de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses 
para uma realidade humana. Esse tipo de explica-
ção classifica-se como 
A	 estética.   
B	 filosófica.   
C	 mitológica.   
D	 científica.   
E	 crítica.   

QUESTÃO 2
Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil 
para quem por tal se interesse, pareceu-me mais 
conveniente ir em busca da verdade extraída dos 
fatos e não à imaginação dos mesmos, pois mui-
tos conceberam repúblicas e principados jamais 
vistos ou conhecidos como tendo realmente exis-
tido.
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Disponível em: www.culturabrasil.pro.br. Acesso 

em: 4 abr. 2013.

A partir do texto, é possível perceber a crítica ma-
quiaveliana à filosofia política de Platão, pois há 
nesta a 
A	 elaboração de um ordenamento político 

com fundamento na bondade infinita de 
Deus.   

B	 explicitação dos acontecimentos políticos 
do período clássico de forma imparcial.   

C	 utilização da oratória política como meio de 
convencer os oponentes na ágora.   

D	 investigação das constituições políticas de 
Atenas pelo método indutivo.   

E	 idealização de um mundo político perfeito 
existente no mundo das ideias.   

  
QUESTÃO 3
Enquanto o pensamento de Santo Agostinho re-
presenta o desenvolvimento de uma filosofia cris-
tã inspirada em Platão, o pensamento de São To-
más reabilita a filosofia de Aristóteles – até então 
vista sob suspeita pela Igreja –, mostrando ser 
possível desenvolver uma leitura de Aristóteles 
compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo 
de São Tomás abriu caminho para o estudo da 
obra aristotélica e para a legitimação do interesse 
pelas ciências naturais, um dos principais motivos 
do interesse por Aristóteles nesse período.

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

A Igreja Católica por muito tempo impediu a divul-
gação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra 
aristotélica 
A	 valorizar a investigação científica, contra-

riando certos dogmas religiosos.   
B	 declarar a inexistência de Deus, colocando 

em dúvida toda a moral religiosa.   
C	 criticar a Igreja Católica, instigando a cria-

ção de outras instituições religiosas.   
D	 evocar pensamentos de religiões orientais, 

minando a expansão do cristianismo.   
E	 contribuir para o desenvolvimento de senti-

mentos antirreligiosos, seguindo sua teoria 
política.   

QUESTÃO 4 
Como uma onda

Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará

A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito

Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo

Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
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Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar

Lulu Santos e Nelson Motta

A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias 
do filósofo grego Heráclito, que viveu no século 
VI a.C. e que usava uma linguagem poética para 
exprimir seu pensamento. Ele é o autor de uma 
frase famosa: “Não se entra duas vezes no mes-
mo rio”.
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir cita-
das, marque aquela em que o sentido da canção 
de Lulu Santos mais se aproxima 
A	 Morte é tudo que vemos despertos, e tudo 

que vemos dormindo é sono.   
B	 O homem tolo gosta de se empolgar a cada 

palavra.   
C	 Ao se entrar num mesmo rio, as águas que 

fluem são outras.   
D	 Muita instrução não ensina a ter inteligência.   
E	 O povo deve lutar pela lei como defende as 

muralhas da sua cidade.   

QUESTÃO 5
Se os nossos adversários, que admitem a exis-
tência de uma natureza não criada por Deus, o 
Sumo Bem, quisessem admitir que essas consi-
derações estão certas, deixariam de proferir tan-
tas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a 
autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo 
Ele fonte suprema da Bondade, nunca poderia ter 
criado aquilo que é contrário à sua natureza.
AGOSTINHO. A natureza do Bem. Rio de Janeiro: Sétimo Selo, 2005 (adaptado).

Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a ori-
gem do mal porque 
A	 o surgimento do mal é anterior à existência 

de Deus.   
B	 o mal, enquanto princípio ontológico, inde-

pende de Deus.   
C	 Deus apenas transforma a matéria, que é, 

por natureza, má.   
D	 por ser bom, Deus não pode criar o que lhe 

é oposto, o mal.   
E	 Deus se limita a administrar a dialética exis-

tente entre o bem e o mal.   

QUESTÃO 6
A grande contribuição de Tomás de Aquino para 
a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência 
humana e sua capacidade de alcançar a verdade 
por meio da razão natural, inclusive a respeito de 
certas questões da religião. 

Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a 
verdade divina”, ele diz que há duas modalidades 
de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se 
a verdades da revelação que a razão humana 
não consegue alcançar, por exemplo, entender 
como é possível Deus ser uno e trino. A segunda 
modalidade é composta de verdades que a razão 
pode atingir, por exemplo, que Deus existe.
A partir dessa citação, indique a afirmativa que 
melhor expressa o pensamento de Tomás de 
Aquino. 
A	 A fé é o único meio do ser humano chegar 

à verdade.   
B	 O ser humano só alcança o conhecimento 

graças à revelação da verdade que Deus 
lhe concede.   

C	 Mesmo limitada, a razão humana é capaz 
de alcançar certas verdades por seus meios 
naturais.   

D	 A Filosofia é capaz de alcançar todas as 
verdades acerca de Deus.   

E	 Deus é um ser absolutamente misterioso e 
o ser humano nada pode conhecer d’Ele.   

 
QUESTÃO 7
A crítica é uma questão de distância certa. O olhar 
hoje mais essencial, o olho mercantil que pene-
tra no coração das coisas, chama-se propagan-
da. Esta arrasa o espaço livre da contemplação e 
aproxima tanto as coisas, coloca-as tão debaixo 
do nariz quanto o automóvel que sai da tela de 
cinema e cresce, gigantesco, tremeluzindo em di-
reção a nós. E, do mesmo modo que o cinema 
não oferece móveis e fachadas a uma observa-
ção crítica completa, mas dá apenas a sua espe-
tacular, rígida e repentina proximidade, também a 
propaganda autêntica transporta as coisas para 
primeiro plano e tem um ritmo que corresponde 
ao de um bom filme.

BENJAMIN, W. Rua de mão única: infância berlinense – 1900. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013 (adaptado).

O texto apresenta um entendimento do filósofo 
Walter Benjamin, segundo o qual a propaganda 
dificulta o procedimento de análise crítica em vir-
tude do(a) 
A	 caráter ilusório das imagens.   
B	 evolução constante da tecnologia.   
C	 aspecto efêmero dos acontecimentos.    
D	 conteúdo objetivo das informações.    
E	 natureza emancipadora das opiniões.    
  
QUESTÃO 8
Ao defender as principais teses do Existencialis-
mo, Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano 
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está condenado a ser livre, a fazer escolhas e, 
portanto, a construir seu próprio destino. O pres-
suposto básico que sustenta essa argumentação 
de Sartre é o seguinte: 
A	 A suposição de que o homem possui uma 

natureza humana, o que significa que cada 
homem é um exemplo particular de um con-
ceito universal.   

B	 A compreensão de que a vida humana é fi-
nita e de que o homem é, sobretudo, um 
ente que está no mundo para a morte.   

C	 A ideia de que a existência precede a es-
sência e, por isso, o ser humano não está 
predeterminado a nada.   

D	 A convicção de que o homem está desam-
parado e é impotente para mudar o seu 
destino individual.   

E	 A ideia de que toda pessoa tem um poten-
cial a realizar, desde quando nasce, mas é 
livre para transformar ou não essa possibili-
dade em realidade.   

  
QUESTÃO 9
O momento histórico das disciplinas é o momento 
em que nasce uma arte do corpo humano, que 
visa não unicamente o aumento das suas habi-
lidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, 
mas a formação de uma relação que no mesmo 
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto 
é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções, que são um trabalho sobre 
o corpo, uma manipulação calculada de seus ele-
mentos, de seus gestos, de seus comportamen-
tos.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: 
Vozes, 1987.

Na perspectiva de Michel Foucault, o processo 
mencionado resulta em 
A	 declínio cultural.    
B	 segregação racial.   
C	 redução da hierarquia.   
D	 totalitarismo dos governos.    
E	 modelagem dos indivíduos.   
  
QUESTÃO 10
Leia “Quem é você”, poema de Os Detonautas.

Você trabalha feito um burro de carga 
Puxando um sistema podre que é bancado 
com o seu suor 
E sexta-feira vai pra igreja comungar com sua família 
A voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor 
E deixa parte do salário em retribuição 
À dádiva divina da palavra do pastor 
É melhor garantir um lugar no céu 

Aqui nesse inferno tenta sobreviver 
E o que salva é a cervejinha no fim de semana 
Assistindo o jogo do seu time preferido na tv 
Segunda-feira o seu filho tá em casa 
Porque a escola onde estuda não tem nenhum 
professor 
E o professor está na rua apanhando da polícia 
Tá cobrando seu salário do governo 
Enquanto isso numa casa confortável 
Uma família abastada reunida assiste televisão 
E pragueja fala mal de quem 
Tá na rua enfrentando e dando a cara 
Pra lutar contra a situação

Fonte: CRUZ, Tico Santa. Quem é você. In: Detonautas a saga continua. Rio 
de Janeiro: Coqueiro Verde Records, 2014. 

A realidade social brasileira é caracterizada nesse 
poema como 
A	 pacífica.   
B	 justa.   
C	 equitativa.   
D	 pagã.   
E	 desigual.   

HISTÓRIA DO BRASIL

QUESTÃO 1
Leia o segmento abaixo, do escritor indígena Ail-
ton Krenak.
Os fatos e a história recente dos últimos 500 anos 
têm indicado que o tempo desse encontro entre 
as nossas culturas é um tempo que acontece e 
se repete todo dia. Não houve um encontro en-
tre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura 
do continente americano numa data e num tempo 
demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou 
de 1800. Estamos convivendo com esse contato 
desde sempre.

KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, Adauto (org.). 
A outra margem do Ocidente. São Paulo: Funarte, Companhia das Letras, 

1999. p. 25.

Considerando a história indígena no Brasil, a prin-
cipal ideia contida no segmento é 
A	 negação da conquista europeia na América, 

em 1500.   
B	 ausência de transformação social nas so-

ciedades ameríndias.   
C	 exclusão dos povos americanos da história 

ocidental.   
D	 estagnação social do continente sul-ameri-

cano após a chegada dos europeus.   
E	 continuidade histórica do contato cultural 

entre ocidentais e indígenas.   
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mo rio”.
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir cita-
das, marque aquela em que o sentido da canção 
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A	 Morte é tudo que vemos despertos, e tudo 

que vemos dormindo é sono.   
B	 O homem tolo gosta de se empolgar a cada 
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C	 Ao se entrar num mesmo rio, as águas que 

fluem são outras.   
D	 Muita instrução não ensina a ter inteligência.   
E	 O povo deve lutar pela lei como defende as 

muralhas da sua cidade.   
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Se os nossos adversários, que admitem a exis-
tência de uma natureza não criada por Deus, o 
Sumo Bem, quisessem admitir que essas consi-
derações estão certas, deixariam de proferir tan-
tas blasfêmias, como a de atribuir a Deus tanto a 
autoria dos bens quanto dos males. Pois sendo 
Ele fonte suprema da Bondade, nunca poderia ter 
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D	 por ser bom, Deus não pode criar o que lhe 

é oposto, o mal.   
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QUESTÃO 6
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certas questões da religião. 
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verdade divina”, ele diz que há duas modalidades 
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a verdades da revelação que a razão humana 
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ção crítica completa, mas dá apenas a sua espe-
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propaganda autêntica transporta as coisas para 
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ceito universal.   
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nita e de que o homem é, sobretudo, um 
ente que está no mundo para a morte.   

C	 A ideia de que a existência precede a es-
sência e, por isso, o ser humano não está 
predeterminado a nada.   

D	 A convicção de que o homem está desam-
parado e é impotente para mudar o seu 
destino individual.   

E	 A ideia de que toda pessoa tem um poten-
cial a realizar, desde quando nasce, mas é 
livre para transformar ou não essa possibili-
dade em realidade.   
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em que nasce uma arte do corpo humano, que 
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mas a formação de uma relação que no mesmo 
mecanismo o torna tanto mais obediente quanto 
é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções, que são um trabalho sobre 
o corpo, uma manipulação calculada de seus ele-
mentos, de seus gestos, de seus comportamen-
tos.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: 
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Na perspectiva de Michel Foucault, o processo 
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C	 redução da hierarquia.   
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QUESTÃO 10
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E deixa parte do salário em retribuição 
À dádiva divina da palavra do pastor 
É melhor garantir um lugar no céu 

Aqui nesse inferno tenta sobreviver 
E o que salva é a cervejinha no fim de semana 
Assistindo o jogo do seu time preferido na tv 
Segunda-feira o seu filho tá em casa 
Porque a escola onde estuda não tem nenhum 
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E o professor está na rua apanhando da polícia 
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Enquanto isso numa casa confortável 
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E pragueja fala mal de quem 
Tá na rua enfrentando e dando a cara 
Pra lutar contra a situação

Fonte: CRUZ, Tico Santa. Quem é você. In: Detonautas a saga continua. Rio 
de Janeiro: Coqueiro Verde Records, 2014. 
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têm indicado que o tempo desse encontro entre 
as nossas culturas é um tempo que acontece e 
se repete todo dia. Não houve um encontro en-
tre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura 
do continente americano numa data e num tempo 
demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou 
de 1800. Estamos convivendo com esse contato 
desde sempre.

KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, Adauto (org.). 
A outra margem do Ocidente. São Paulo: Funarte, Companhia das Letras, 

1999. p. 25.

Considerando a história indígena no Brasil, a prin-
cipal ideia contida no segmento é 
A	 negação da conquista europeia na América, 

em 1500.   
B	 ausência de transformação social nas so-

ciedades ameríndias.   
C	 exclusão dos povos americanos da história 

ocidental.   
D	 estagnação social do continente sul-ameri-

cano após a chegada dos europeus.   
E	 continuidade histórica do contato cultural 

entre ocidentais e indígenas.   
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QUESTÃO 2
Do ponto de vista econômico, a concessão mais 
onerosa para os interesses da colônia foi a tarifa 
de 15% ad valorem a ser cobrada sobre as mer-
cadorias inglesas entradas nos portos brasileiros, 
em navios ingleses ou portugueses [...]. Situação 
agravada pelo fato de a Carta de Abertura dos 
portos fixar a taxa de 16% ad valorem para os 
navios portugueses e 24% para todas as demais 
nações.

(José Jobson de Andrade Arruda. Uma colônia entre dois impérios, 2008.)

O excerto refere-se aos tratados de 1810 assina-
dos entre os governos português e inglês, que ti-
veram como uma de suas consequências 
A	 o estímulo ao desenvolvimento das manu-

faturas no Brasil.    
B	 o fortalecimento do controle metropolitano 

sobre o comércio colonial.    
C	 a ligação das atividades econômicas colo-

niais com uma economia industrial.    
D	 a crise das exportações de produtos primá-

rios do Brasil para a Europa.    
E	 a adoção no conjunto do Império português 

da política do livre-cambismo.    
  
QUESTÃO 3
A Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração 
Bahiana (1798) expressaram localmente o con-
junto de mudanças ocorridas no Mundo Ociden-
tal a partir de meados do século XVIII. Apesar de 
suas diferenças, os dois movimentos opunham-se 
A	 à submissão colonial implícita na política 

mercantilista metropolitana.    
B	 à importação de ideais iluministas pela cul-

tura brasileira.    
C	 à divisão do país entre ricos donatários por-

tugueses.    
D	 à influência das independências das Colô-

nias Inglesas da América.    
E	 à participação de homens livres pobres na 

preparação da independência.    

QUESTÃO 4
A igualdade de interesses agrários e escravocra-
tas que através dos séculos XVI e XVII predomi-
nou na colônia, toda ela dedicada com maior ou 
menor intensidade à cultura do açúcar, não a per-
turbou tão profundamente, como à primeira vista 
parece, a descoberta das minas ou a introdução 
do cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico da 
aristocracia colonial deslocou-se da cana-de-açú-
car para o ouro e mais tarde para o café, manteve-
-se o instrumento de exploração: o braço escravo.

(Gilberto Freyre. Casa-Grande & Senzala, 1989.)

O excerto descreve o complexo funcionamento 
do Brasil durante a colônia e o Império. Uma de 
suas consequências para a história brasileira foi 
A	 a utilização de um mesmo padrão tecnoló-

gico nas sucessivas fases da produção de 
mercadorias de baixo custo.    

B	 a existência de uma produção de mercado-
rias inteiramente voltada para o abasteci-
mento do mercado interno.    

C	 a liberdade de decisão política do grupo do-
minante local enriquecido com a exploração 
de riquezas naturais.    

D	 a ausência de diferenças regionais econô-
micas e culturais durante o período colonial 
e imperial.    

E	 a manutenção de determinadas relações 
sociais num quadro de modificações do 
centro dinâmico da economia.    

  
QUESTÃO 5

“Era um sonho dantesco… o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros… estalar de açoite…
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar…
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas e espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs!” 

(ALVES, Castro. O Navio Negreiro. São Paulo: Global, 2016)

Essa é uma parte do poema “O Navio Negreiro”, 
escrito em 1869 pelo poeta baiano Castro Alves. 
A lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico 
negreiro para o Brasil, foi promulgada em 1850. 
Castro Alves, que apoiava a causa abolicionista, 
teria escrito esse poema 19 anos depois da refe-
rida lei, com o objetivo de 
A	 impedir a revogação da lei que proibiu o 

tráfico transatlântico de negros africanos, 
como era o desejo de muitos traficantes que 
haviam perdido seus lucrativos negócios.    

B	 abolir a escravidão, ao menos na região 
onde nasceu, a Bahia, que, no século XIX, 
era a principal região escravista do Brasil.    

C	 persuadir intelectuais que eram seus con-
temporâneos a aderirem à causa abolicio-
nista, como Joaquim Nabuco, Luís Gama e 
José do Patrocínio, reconhecidos escravo-
cratas.    

D	 dramatizar em versos o sofrimento dos ne-
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gros africanos no momento em que tiveram 
que sair de sua terra em direção ao Brasil, 
transportados nos porões dos navios ne-
greiros, para contribuir assim com a luta 
pelo fim da escravidão.    

E	 apenas preservar a memória do sofrimento 
dos africanos que haviam sido escraviza-
dos, pois, em 1869, o Brasil já havia abolido 
a escravidão, sendo o último país do conti-
nente americano a acabar com a vergonho-
sa prática.    

QUESTÃO 6
Considere a seguinte imagem:

Sobre a questão operária e a Greve Geral de 
1917, mostrada na imagem, assinale a alternativa 
correta.  
A	 O operariado brasileiro era composto ma-

joritariamente por homens maiores de 21 
anos, uma vez que o trabalho infantil e o 
feminino haviam sido abolidos após os con-
flitos da Revolta da Vacina.   

B	 As greves gerais no Brasil tiveram relativa 
aderência popular, uma vez que o povo bra-
sileiro primava por manter a ordem e evitar 
o que os governantes chamavam de “ex-
cessos”.   

C	 Durante a Primeira República, a frase “a 
questão social é um caso de polícia” tornou-
-se um mote da ação do governo; afinal, ela 
resumia a preocupação das elites políticas 
com o descaso com que eram tratados os 
trabalhadores.   

D	 Existem diversos debates na História que 
discutem as tendências políticas dos parti-
cipantes e, principalmente, das lideranças 
da greve de 1917, mas é comum defini-la 
como uma greve de tendências anarco-sin-
dicais.   

E	 A participação do Partido Comunista bra-
sileiro foi fundamental na articulação dos 
trabalhadores no ano de 1917. Sem essa 
instituição, não seria possível organizar um 
movimento em nível nacional.   

QUESTÃO 7
As primeiras transmissões radiofônicas no país 
foram realizadas em 1922, durante os festejos do 
primeiro centenário da Independência. No ano se-
guinte começaria a funcionar a primeira emissora 
brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
dirigida por Henrique Morize e Edgard Roquete 
Pinto.

In: AZEVEDO, Gislane e SERIACOPI, Reinaldo. História. São Paulo: Ática, 
2009, p. 435)

O texto refere-se à introdução no Brasil de um dos 
meios de comunicação que, 
A	 no Estado Democrático, teve como finalida-

de modernizar e profissionalizar a burocra-
cia através do programa Hora do Brasil.   

B	 no Estado Novo, foi utilizado como instru-
mento de propaganda do regime, através 
do programa radiofônico Hora do Brasil.   

C	 na República Velha, contribuiu para fortale-
cer a oligarquia cafeeira, através de progra-
ma infantil de personificação do patriotismo.   

D	 na Nova República, foi responsável pela di-
vulgação dos escritos sobre cultura brasilei-
ra através de programas de alfabetização.   

E	 no Governo Militar, teve como missão fun-
damental estimular valores tais como o na-
cionalismo, através do programa Hora do 
Brasil.   

  
QUESTÃO 8
O período que correspondeu à presidência de 
Juscelino Kubitschek (1956-1961) pode ser de-
finido por uma palavra: desenvolvimentismo. O 
Plano de Metas, primeiro projeto de planejamento 
para o desenvolvimento econômico desencadeou 
crescimento econômico sem precedentes.
A reação às políticas inovadoras e até arrojadas 
de Juscelino partiu de vários setores da socie-
dade. Já em 1957, Juscelino enfrentara lockout 
de cafeicultores de São Paulo, Minas e Paraná 
que, pelas estradas, mobilizaram agricultores 
com suas máquinas (a “Marcha da Produção”), 
enquanto o Pacto de Unidade Intersindical (PUI) 
articula em São Paulo, 450 mil operários na greve 
contra a carestia. No fim do governo, as classes 
médias, embora tenham experimentado melhora 
em suas condições de vida, estavam insatisfeitas 
com a política desenvolvimentista.

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação)
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QUESTÃO 2
Do ponto de vista econômico, a concessão mais 
onerosa para os interesses da colônia foi a tarifa 
de 15% ad valorem a ser cobrada sobre as mer-
cadorias inglesas entradas nos portos brasileiros, 
em navios ingleses ou portugueses [...]. Situação 
agravada pelo fato de a Carta de Abertura dos 
portos fixar a taxa de 16% ad valorem para os 
navios portugueses e 24% para todas as demais 
nações.

(José Jobson de Andrade Arruda. Uma colônia entre dois impérios, 2008.)

O excerto refere-se aos tratados de 1810 assina-
dos entre os governos português e inglês, que ti-
veram como uma de suas consequências 
A	 o estímulo ao desenvolvimento das manu-

faturas no Brasil.    
B	 o fortalecimento do controle metropolitano 

sobre o comércio colonial.    
C	 a ligação das atividades econômicas colo-

niais com uma economia industrial.    
D	 a crise das exportações de produtos primá-

rios do Brasil para a Europa.    
E	 a adoção no conjunto do Império português 

da política do livre-cambismo.    
  
QUESTÃO 3
A Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração 
Bahiana (1798) expressaram localmente o con-
junto de mudanças ocorridas no Mundo Ociden-
tal a partir de meados do século XVIII. Apesar de 
suas diferenças, os dois movimentos opunham-se 
A	 à submissão colonial implícita na política 

mercantilista metropolitana.    
B	 à importação de ideais iluministas pela cul-

tura brasileira.    
C	 à divisão do país entre ricos donatários por-

tugueses.    
D	 à influência das independências das Colô-

nias Inglesas da América.    
E	 à participação de homens livres pobres na 

preparação da independência.    

QUESTÃO 4
A igualdade de interesses agrários e escravocra-
tas que através dos séculos XVI e XVII predomi-
nou na colônia, toda ela dedicada com maior ou 
menor intensidade à cultura do açúcar, não a per-
turbou tão profundamente, como à primeira vista 
parece, a descoberta das minas ou a introdução 
do cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico da 
aristocracia colonial deslocou-se da cana-de-açú-
car para o ouro e mais tarde para o café, manteve-
-se o instrumento de exploração: o braço escravo.

(Gilberto Freyre. Casa-Grande & Senzala, 1989.)

O excerto descreve o complexo funcionamento 
do Brasil durante a colônia e o Império. Uma de 
suas consequências para a história brasileira foi 
A	 a utilização de um mesmo padrão tecnoló-

gico nas sucessivas fases da produção de 
mercadorias de baixo custo.    

B	 a existência de uma produção de mercado-
rias inteiramente voltada para o abasteci-
mento do mercado interno.    

C	 a liberdade de decisão política do grupo do-
minante local enriquecido com a exploração 
de riquezas naturais.    

D	 a ausência de diferenças regionais econô-
micas e culturais durante o período colonial 
e imperial.    

E	 a manutenção de determinadas relações 
sociais num quadro de modificações do 
centro dinâmico da economia.    

  
QUESTÃO 5

“Era um sonho dantesco… o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros… estalar de açoite…
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar…
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas e espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs!” 

(ALVES, Castro. O Navio Negreiro. São Paulo: Global, 2016)

Essa é uma parte do poema “O Navio Negreiro”, 
escrito em 1869 pelo poeta baiano Castro Alves. 
A lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico 
negreiro para o Brasil, foi promulgada em 1850. 
Castro Alves, que apoiava a causa abolicionista, 
teria escrito esse poema 19 anos depois da refe-
rida lei, com o objetivo de 
A	 impedir a revogação da lei que proibiu o 

tráfico transatlântico de negros africanos, 
como era o desejo de muitos traficantes que 
haviam perdido seus lucrativos negócios.    

B	 abolir a escravidão, ao menos na região 
onde nasceu, a Bahia, que, no século XIX, 
era a principal região escravista do Brasil.    

C	 persuadir intelectuais que eram seus con-
temporâneos a aderirem à causa abolicio-
nista, como Joaquim Nabuco, Luís Gama e 
José do Patrocínio, reconhecidos escravo-
cratas.    

D	 dramatizar em versos o sofrimento dos ne-
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gros africanos no momento em que tiveram 
que sair de sua terra em direção ao Brasil, 
transportados nos porões dos navios ne-
greiros, para contribuir assim com a luta 
pelo fim da escravidão.    

E	 apenas preservar a memória do sofrimento 
dos africanos que haviam sido escraviza-
dos, pois, em 1869, o Brasil já havia abolido 
a escravidão, sendo o último país do conti-
nente americano a acabar com a vergonho-
sa prática.    

QUESTÃO 6
Considere a seguinte imagem:

Sobre a questão operária e a Greve Geral de 
1917, mostrada na imagem, assinale a alternativa 
correta.  
A	 O operariado brasileiro era composto ma-

joritariamente por homens maiores de 21 
anos, uma vez que o trabalho infantil e o 
feminino haviam sido abolidos após os con-
flitos da Revolta da Vacina.   

B	 As greves gerais no Brasil tiveram relativa 
aderência popular, uma vez que o povo bra-
sileiro primava por manter a ordem e evitar 
o que os governantes chamavam de “ex-
cessos”.   

C	 Durante a Primeira República, a frase “a 
questão social é um caso de polícia” tornou-
-se um mote da ação do governo; afinal, ela 
resumia a preocupação das elites políticas 
com o descaso com que eram tratados os 
trabalhadores.   

D	 Existem diversos debates na História que 
discutem as tendências políticas dos parti-
cipantes e, principalmente, das lideranças 
da greve de 1917, mas é comum defini-la 
como uma greve de tendências anarco-sin-
dicais.   

E	 A participação do Partido Comunista bra-
sileiro foi fundamental na articulação dos 
trabalhadores no ano de 1917. Sem essa 
instituição, não seria possível organizar um 
movimento em nível nacional.   

QUESTÃO 7
As primeiras transmissões radiofônicas no país 
foram realizadas em 1922, durante os festejos do 
primeiro centenário da Independência. No ano se-
guinte começaria a funcionar a primeira emissora 
brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
dirigida por Henrique Morize e Edgard Roquete 
Pinto.

In: AZEVEDO, Gislane e SERIACOPI, Reinaldo. História. São Paulo: Ática, 
2009, p. 435)

O texto refere-se à introdução no Brasil de um dos 
meios de comunicação que, 
A	 no Estado Democrático, teve como finalida-

de modernizar e profissionalizar a burocra-
cia através do programa Hora do Brasil.   

B	 no Estado Novo, foi utilizado como instru-
mento de propaganda do regime, através 
do programa radiofônico Hora do Brasil.   

C	 na República Velha, contribuiu para fortale-
cer a oligarquia cafeeira, através de progra-
ma infantil de personificação do patriotismo.   

D	 na Nova República, foi responsável pela di-
vulgação dos escritos sobre cultura brasilei-
ra através de programas de alfabetização.   

E	 no Governo Militar, teve como missão fun-
damental estimular valores tais como o na-
cionalismo, através do programa Hora do 
Brasil.   

  
QUESTÃO 8
O período que correspondeu à presidência de 
Juscelino Kubitschek (1956-1961) pode ser de-
finido por uma palavra: desenvolvimentismo. O 
Plano de Metas, primeiro projeto de planejamento 
para o desenvolvimento econômico desencadeou 
crescimento econômico sem precedentes.
A reação às políticas inovadoras e até arrojadas 
de Juscelino partiu de vários setores da socie-
dade. Já em 1957, Juscelino enfrentara lockout 
de cafeicultores de São Paulo, Minas e Paraná 
que, pelas estradas, mobilizaram agricultores 
com suas máquinas (a “Marcha da Produção”), 
enquanto o Pacto de Unidade Intersindical (PUI) 
articula em São Paulo, 450 mil operários na greve 
contra a carestia. No fim do governo, as classes 
médias, embora tenham experimentado melhora 
em suas condições de vida, estavam insatisfeitas 
com a política desenvolvimentista.

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação)
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A partir da leitura do texto e de seu conhecimento 
a respeito do governo do presidente JK, é correto 
assinalar que a reação às políticas desenvolvi-
mentistas, que afetavam as classes médias, de-
rivou: 
A	 do apoio de JK à Revolução Cubana, lidera-

da por Fidel Castro em 1959;   
B	 da ruptura com os Estados Unidos e a ade-

são a uma política terceiro-mundista;    
C	 da aceleração da inflação e aumento do en-

dividamento do país com o exterior;   
D	 da ruptura com o PSD, partido que congre-

gava a burguesia e o empresariado;    
E	 do retumbante fracasso do Plano de Metas, 

especialmente nos setores da indústria e 
dos transportes.    

QUESTÃO 9
“Você ri da minha roupa / Você ri do meu cabelo/ 
Você ri da minha pele /Você ri do meu sorriso/ A 
verdade é que você / Tem sangue crioulo/ Tem 
cabelo duro/ Sarará Crioulo...” (Olhos Coloridos). 

Fonte: PEIXOTO, Luiz Felipe de Lima; SEBABELHE, Zé Otávio. 1976 Movi-
mento Black Rio. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 89. 

Essa música se tornou um dos hinos do movimen-
to chamado Black Rio durante a ditadura civil-mili-
tar. Sua letra é uma denúncia sobre a relação do 
movimento negro com os militares, marcada pela 
A	 repressão, levando à prisão e tortura diver-

sos manifestantes.    
B	 hostilidade, por ambos lutarem pela hege-

monia dos movimentos sociais.   
C	 indiferença, pois o movimento negro não foi 

combativo ao regime vigente.   
D	 conciliação, tendo em vista a integração do 

movimento Black Rio à ditadura.   
E	 incitação, fazendo o movimento ser aliado 

dos militares na caça aos comunistas.    

QUESTÃO 10
Leia a manchete reproduzida na imagem a seguir.

(A imagem reproduz uma manchete do jornal O 
Estado de São Paulo, datado de 29 de dezembro 
de 1989, com o seguinte título: “Inflação do ano 
atinge 1.764,86%”).
Considerando o contexto econômico das décadas 
de 1970 a 1990 no Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA.  
A	 A inflação no Brasil se tornou crescente des-

de o final do chamado “Milagre Brasileiro” 
(1968-1973), ainda no Regime Militar, até a 
estabilização de preços gerada pelo Plano 
Real (1994), com breves intervalos de que-
da proporcionados por planos econômicos 
como o Plano Cruzado e o Plano Verão.    

B	 A inflação, ao final da década de 1980, era 
bastante inferior aos níveis observados du-
rante o Regime Militar, período no qual o 
país viveu sob permanente hiperinflação.   

C	 O Plano Real foi a primeira iniciativa gover-
namental tomada desde o início dos anos 
1970 visando a contornar o problema crôni-
co da subida de preços.    

D	 O sucesso no combate à inflação obtido pelo 
Plano Real só foi possível pela dolarização 
da economia, ou seja, pelo uso preponde-
rante do dólar nas transações domésticas 
em substituição à moeda nacional.    

E	 A hiperinflação e a crise econômica ocorri-
das no final dos anos 1980 levaram à depo-
sição do Regime Militar e ao reestabeleci-
mento da democracia em 1994, a partir da 
promulgação de uma nova Constituição.    
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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES

QUESTÕES COMENTADAS
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA
QUESTÃO 1 — Resposta: [C]
A fábula de La Fontaine se classifica como uma 
narrativa mitológica, pois estrutura-se por meio 
da mistura de elementos fantásticos e de ele-
mentos que compõe a realidade; tem o objetivo 
de narrar a origem dos acontecimentos de tem-
pos imemoriais; cria suas narrativas por meio de 
genealogias; e busca possibilitar aos ouvintes o 
entendimento de questões complexas. A narrati-
va mitológica não se preocupava com a questão 
da coerência entre a realidade em a fantasia, seu 
objetivo era descrever através da narrativa uma 
explicação sobre as origens das questões que 
compõe a realidade humana, por meio da descri-
ção de acontecimentos de tempos antigos, base-
ada não na razão, mas na autoridade de quem 
serve como interprete entre o mundo divino e o 
mundo natural. Esta narrativa era desprovida de 
caráter crítico ou científico. Embora represente a 
primeira tentativa de explicação da realidade, não 
se configurava ainda como um discurso filosófico 
ou estético. 

QUESTÃO 2 — Resposta: [E]
Observa-se no texto de Maquiavel uma crítica à 
concepção da política predominante, sobretudo, 
na filosofia platônica, que se baseia em uma so-
ciedade em que cada indivíduo realiza aquilo que 
é, pela sua natureza, apto a realizar e na qual a 
prática política seria ideal e capaz de garantir a 
justiça plena. Para Maquiavel, a política é uma 
construção humana e por isso não deve ser en-
tendida a partir de idealizações, mas sim a partir 
da percepção pragmática de como se deve agir 
a fim de garantir a ordem social e a manutenção 
do poder. 
  
QUESTÃO 3 — Resposta: [A]
O pensamento aristotélico era mais difícil de ser 
conjugado com o pensamento cristão uma vez 
que valorizava a investigação científica e não 
pressupunha a existência de um plano superior.

QUESTÃO 4 — Resposta: [C]
A alternativa C é a única que exprime o sentido da 
canção de Lulu Santos porque a ideia que perpas-
sa tanto a citação de Heráclito quanto a letra da 
canção é a de que as coisas estão em constante 
fluxo, nada permanece sempre igual, embora na 
aparência certas coisas na vida como as águas 
do rio ou do mar pareçam ser fixas, imóveis. 

Avançando um pouco mais na frase de Heráclito, 
concluímos que ao se entrar num mesmo rio duas 
vezes ou mais não só as águas que fluem são 
outras como quem entra neste rio já não é o mes-
mo. Para Heráclito o mundo é movimento, uma 
luta entre opostos, escondida por uma harmonia 
aparente. 

QUESTÃO 5 — Resposta: [D]
O autor parte da concepção de que o mal não 
existe enquanto si mesmo, não possuindo, por-
tanto, uma natureza própria, sendo apenas a au-
sência do bem. Assim, para ele, Deus, por ser a 
bondade absoluta, não poderia ser autor do que 
existe como ausência daquilo que representa sua 
própria essência e se manifesta como o contrário 
dela. 

QUESTÃO 6 — Resposta: [C]
Tomás de Aquino, ainda que considere a razão 
humana limitada, não despreza as suas possibi-
lidades de conhecimento. Não é por acaso que 
ele desenvolve as cinco vias de demonstração ra-
cional da existência de Deus. Verifica-se, portan-
to, como a teoria do conhecimento de Tomás de 
Aquino está intimamente relacionada com a sua 
intenção de superar a dicotomia entre fé e razão. 
 
QUESTÃO 7 — Resposta: [A]
O texto reflete a percepção dos pensadores do 
movimento filosófico da Escola de Frankfurt, do 
qual Walter Benjamin é um dos mais importantes 
representantes, acerca do modo como as estru-
turas capitalistas manipulam a produção cultural, 
a fim de dominar a produção do pensamento so-
cial. A Teoria Crítica, a partir da qual Walter Ben-
jamin analisa a propaganda, destaca o caráter 
espetacularizado que os objetos assumem, o que 
dificulta a análise autônoma e objetiva do que é 
exibido, levando à uma percepção ilusória das 
imagens. Uma possível dúvida poderia surgir a 
partir da proposta da alternativa [B], no entanto, o 
que dificulta a prática do pensamento crítico não é 
o avanço tecnológico em si, mas a apresentação 
dessa tecnologia de forma distorcida em relação 
à realidade. 
  
QUESTÃO 8 — Resposta: [C]
O existencialismo ateu de Sartre não admite a 
existência de Deus. Portanto, não há nada que 
defina o homem antes de sua existência, nada 
que o preceda. O homem primeiro existe, se des-
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A partir da leitura do texto e de seu conhecimento 
a respeito do governo do presidente JK, é correto 
assinalar que a reação às políticas desenvolvi-
mentistas, que afetavam as classes médias, de-
rivou: 
A	 do apoio de JK à Revolução Cubana, lidera-

da por Fidel Castro em 1959;   
B	 da ruptura com os Estados Unidos e a ade-

são a uma política terceiro-mundista;    
C	 da aceleração da inflação e aumento do en-

dividamento do país com o exterior;   
D	 da ruptura com o PSD, partido que congre-

gava a burguesia e o empresariado;    
E	 do retumbante fracasso do Plano de Metas, 

especialmente nos setores da indústria e 
dos transportes.    

QUESTÃO 9
“Você ri da minha roupa / Você ri do meu cabelo/ 
Você ri da minha pele /Você ri do meu sorriso/ A 
verdade é que você / Tem sangue crioulo/ Tem 
cabelo duro/ Sarará Crioulo...” (Olhos Coloridos). 

Fonte: PEIXOTO, Luiz Felipe de Lima; SEBABELHE, Zé Otávio. 1976 Movi-
mento Black Rio. Rio de Janeiro: José Olympio, p. 89. 

Essa música se tornou um dos hinos do movimen-
to chamado Black Rio durante a ditadura civil-mili-
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QUESTÕES COMENTADAS
FILOSOFIA E SOCIOLOGIA
QUESTÃO 1 — Resposta: [C]
A fábula de La Fontaine se classifica como uma 
narrativa mitológica, pois estrutura-se por meio 
da mistura de elementos fantásticos e de ele-
mentos que compõe a realidade; tem o objetivo 
de narrar a origem dos acontecimentos de tem-
pos imemoriais; cria suas narrativas por meio de 
genealogias; e busca possibilitar aos ouvintes o 
entendimento de questões complexas. A narrati-
va mitológica não se preocupava com a questão 
da coerência entre a realidade em a fantasia, seu 
objetivo era descrever através da narrativa uma 
explicação sobre as origens das questões que 
compõe a realidade humana, por meio da descri-
ção de acontecimentos de tempos antigos, base-
ada não na razão, mas na autoridade de quem 
serve como interprete entre o mundo divino e o 
mundo natural. Esta narrativa era desprovida de 
caráter crítico ou científico. Embora represente a 
primeira tentativa de explicação da realidade, não 
se configurava ainda como um discurso filosófico 
ou estético. 

QUESTÃO 2 — Resposta: [E]
Observa-se no texto de Maquiavel uma crítica à 
concepção da política predominante, sobretudo, 
na filosofia platônica, que se baseia em uma so-
ciedade em que cada indivíduo realiza aquilo que 
é, pela sua natureza, apto a realizar e na qual a 
prática política seria ideal e capaz de garantir a 
justiça plena. Para Maquiavel, a política é uma 
construção humana e por isso não deve ser en-
tendida a partir de idealizações, mas sim a partir 
da percepção pragmática de como se deve agir 
a fim de garantir a ordem social e a manutenção 
do poder. 
  
QUESTÃO 3 — Resposta: [A]
O pensamento aristotélico era mais difícil de ser 
conjugado com o pensamento cristão uma vez 
que valorizava a investigação científica e não 
pressupunha a existência de um plano superior.

QUESTÃO 4 — Resposta: [C]
A alternativa C é a única que exprime o sentido da 
canção de Lulu Santos porque a ideia que perpas-
sa tanto a citação de Heráclito quanto a letra da 
canção é a de que as coisas estão em constante 
fluxo, nada permanece sempre igual, embora na 
aparência certas coisas na vida como as águas 
do rio ou do mar pareçam ser fixas, imóveis. 

Avançando um pouco mais na frase de Heráclito, 
concluímos que ao se entrar num mesmo rio duas 
vezes ou mais não só as águas que fluem são 
outras como quem entra neste rio já não é o mes-
mo. Para Heráclito o mundo é movimento, uma 
luta entre opostos, escondida por uma harmonia 
aparente. 

QUESTÃO 5 — Resposta: [D]
O autor parte da concepção de que o mal não 
existe enquanto si mesmo, não possuindo, por-
tanto, uma natureza própria, sendo apenas a au-
sência do bem. Assim, para ele, Deus, por ser a 
bondade absoluta, não poderia ser autor do que 
existe como ausência daquilo que representa sua 
própria essência e se manifesta como o contrário 
dela. 

QUESTÃO 6 — Resposta: [C]
Tomás de Aquino, ainda que considere a razão 
humana limitada, não despreza as suas possibi-
lidades de conhecimento. Não é por acaso que 
ele desenvolve as cinco vias de demonstração ra-
cional da existência de Deus. Verifica-se, portan-
to, como a teoria do conhecimento de Tomás de 
Aquino está intimamente relacionada com a sua 
intenção de superar a dicotomia entre fé e razão. 
 
QUESTÃO 7 — Resposta: [A]
O texto reflete a percepção dos pensadores do 
movimento filosófico da Escola de Frankfurt, do 
qual Walter Benjamin é um dos mais importantes 
representantes, acerca do modo como as estru-
turas capitalistas manipulam a produção cultural, 
a fim de dominar a produção do pensamento so-
cial. A Teoria Crítica, a partir da qual Walter Ben-
jamin analisa a propaganda, destaca o caráter 
espetacularizado que os objetos assumem, o que 
dificulta a análise autônoma e objetiva do que é 
exibido, levando à uma percepção ilusória das 
imagens. Uma possível dúvida poderia surgir a 
partir da proposta da alternativa [B], no entanto, o 
que dificulta a prática do pensamento crítico não é 
o avanço tecnológico em si, mas a apresentação 
dessa tecnologia de forma distorcida em relação 
à realidade. 
  
QUESTÃO 8 — Resposta: [C]
O existencialismo ateu de Sartre não admite a 
existência de Deus. Portanto, não há nada que 
defina o homem antes de sua existência, nada 
que o preceda. O homem primeiro existe, se des-
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cobre e apenas depois se define. Desse modo, 
fica evidente que Sartre recusa qualquer tipo de 
determinismo e, assim, afirma que o homem é li-
vre e responsável por todas as suas escolhas. A 
alternativa C, logo, é a única correta. 
  
QUESTÃO 9 — Resposta: [E]
Para Foucault, as formas de poderes existentes 
na sociedade impõem modificações nos modos 
de agir dos indivíduos, a partir da coação de seus 
corpos, transformando-os em corpos úteis e pas-
síveis de sujeição. Desse modo, incorporam-se 
características disciplinadoras nos corpos através 
do controle e do adestramento que mede, corrigi 
e hierarquiza corpos em um processo que modela 
indivíduos. 
  
QUESTÃO 10 — Resposta: [E]
Por meio do poema de Tico Santa Cruz pode-se 
perceber claramente que sua ênfase se encontra 
na questão da desigualdade social expressa por 
meio do:

ß� Exploração do trabalho: “Você trabalha fei-
to um burro de carga /Puxando um sistema 
podre que é bancado com o seu suor”;

ß� Contraste entre as condições de uma classe 
de desfavorecidos em relação a uma clas-
se de favorecidos: “E o professor está na 
rua apanhando da polícia/Tá cobrando seu 
salário do governo” e “Uma família abasta-
da reunida assiste televisão/E pragueja fala 
mal de quem/Tá na rua enfrentando e dan-
do a cara/Pra lutar contra a situação”;

ß� A crítica feita a religião como instrumento 
ideológico de dominação e exploração do 
trabalhador: “A voz sagrada, Jesus Cristo é 
o Senhor/E deixa parte do salário em retri-
buição/À dádiva divina da palavra do pas-
tor/É melhor garantir um lugar no céu/Aqui 
nesse inferno tenta sobreviver”;

As teorias marxistas sobre a luta de classes, a 
exploração da burguesia sobre o proletariado e o 
papel da religião como instrumento de alienação, 
podem ser utilizadas para justificar a crítica des-
crita pelo poema, sendo que os desdobramentos 
das situações descritas têm como consequência 
o afastamento do trabalhador dos bens sociais, 
ampliando a desigualdade social. 

HISTÓRIA DO BRASIL
QUESTÃO 1 — Resposta: [E]
A explanação do escritor indígena é bastante cla-
ra: desde o primeiro momento de contato, nunca 

mais a relação cultural entre indígenas e brancos 
deixou de acontecer no Brasil, sempre trazendo 
consequências para os dois lados. 
 
QUESTÃO 2 — Resposta: [C]
Os Tratados de Aliança e Amizade, assinados em 
1810 entre Brasil e Inglaterra, facilitavam a entra-
da de produtos ingleses nos portos brasileiros. 
Logo, conectava o Brasil colonial à um mercado 
industrializado. 
  
QUESTÃO 3 — Resposta: [A]
A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana fo-
ram movimentos independentistas, ou seja, eram 
contra o controle metropolitano. 
 
QUESTÃO 4 — Resposta: [E]
O texto deixa claro que, independente do ciclo 
econômico adotado no Brasil (açúcar, ouro ou 
café), a relação de trabalho escolhida era a mes-
ma: a escravidão negra. Logo, havia a manuten-
ção de uma relação social ao longo do tempo. 
  
QUESTÃO 5 — Resposta: [D]
O poema acima retratado versa sobre os horrores 
aos quais eram submetidos os negros africanos 
trazidos para o Brasil nos navios negreiros du-
rante a vigência da escravidão negra comercial, 
iniciada no século XV. Através dele, Castro Alves 
pretendia encorpar a luta pela abolição da escra-
vatura no Brasil. 
 
QUESTÃO 6 — Resposta: [D]
O Movimento Operário de 1917, que levou à Gre-
ve Geral, tinha influência comunista, anarquista e 
sindicalista. Ideais da Revolução Russa, em es-
pecial, influenciaram o Movimento. 
 
QUESTÃO 7 — Resposta: [B]
O rádio foi o principal veículo de comunicação uti-
lizado por Getúlio Vargas para se dirigir à popula-
ção brasileira. A criação da Voz do Brasil, durante 
o Estado Novo, aproximou Vargas da população, 
através da influência política e ideológica do re-
gime. 

QUESTÃO 8 — Resposta: [C]
O desenvolvimentismo de JK, estabelecido atra-
vés do Plano de Metas, promoveu o crescimen-
to industrial brasileiro e a construção de Brasília, 
mas, ao mesmo tempo, aumentou a dívida exter-
na brasileira, o que afetou negativamente os ín-
dices inflacionários na economia, o que causou 
problemas à economia do país. 
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QUESTÃO 9 — Resposta: [A]
Somente a alternativa [A] está correta. Essa le-
tra de música interpretada pela cantora Sandra 
de Sá, tornou-se um ícone durante o regime mili-
tar no Brasil. O Black Rio pode ser caracterizado 
como uma manifestação de jovens negros nas 
décadas de 1970/80 na cidade do Rio de janeiro. 
Este estilo musical estava inserido em um contex-
to de lutas pela liberdade e democracia no Brasil 
e criticou todo e qualquer tipo de tortura. 

QUESTÃO 10 — Resposta: [A]
Somente a proposição [A] está correta. Historica-
mente, a inflação incomoda o Brasil desde o início 
da República como, por exemplo, o Encilhamento 
elaborado pelo ministro Rui Barbosa no governo 
de Deodoro da Fonseca, 1889-1891. Na década 
de 1970, durante o chamado “Milagre Brasileiro” 
inserido no contexto do regime militar, a inflação 
foi ganhando força devido, em larga medida, ao 
modelo econômico adotado pelos militares. De 
1985 até 1994, durante a “Nova República”, a in-
flação ganhou proporção absurda conforme cita a 
matéria do jornal “O Estado de São Paulo”. Sem 
dúvida nenhuma, o auge foi no governo de Sar-
ney, 1985-1989. O sucesso do Plano Real implan-
tado em julho de 1994, no governo do presidente 
Itamar Franco, foi exatamente controlar a inflação 
e trazer certa estabilidade econômica que contri-
buiu para o avanço do país.
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BIOLOGIA

EXERCÍCIOS BASE 
QUESTÃO 1
A figura seguinte ilustra duas organelas celulares 
responsáveis por processos metabólicos essen-
ciais aos seres vivos.

Tendo em vista as substâncias indicadas por I, II, 
III e IV, produzidas e consumidas não necessaria-
mente de forma imediata, nos processos realiza-
dos pelas organelas ilustradas, é correto afirmar 
que 
A	 II e III são moléculas transportadoras da 

energia química consumida nas organelas.   
B	 III e IV são fontes de carbono e hidrogênio, 

respectivamente, para a síntese de carboi-
dratos.   

C	 I e II são moléculas orgânicas sintetizadas 
por meio do metabolismo autotrófico.   

D	 I e III são gases produzidos e consumidos, 
respectivamente, no metabolismo hetero-
trófico.   

E	 I e IV são moléculas fornecedoras de ener-
gia para as reações químicas envolvidas.   

  
QUESTÃO 2
Uma membrana limita o que está dentro e fora de 
uma célula e determina o que pode entrar ou sair 
dela. É essa capacidade de controlar as substân-
cias que entram e saem que dá às células con-
dições de manter seus meios internos diferentes 
e equilibrados em relação ao meio externo. Uma 
hemácia (1) em equilíbrio isotônico é colocada 
em um outro meio, onde se observa o fenômeno 
representado pelas figuras (2) e (3) do esquema 
abaixo.

É correto afirmar que esse fenômeno é 
denominado 
A	 osmose e corresponde ao movimento de 

sais minerais do meio hipotônico para o hi-
pertônico.   

B	 osmose e corresponde à entrada de água 
na hemácia, uma vez que seu interior esta-
va hipertônico em relação ao meio.   

C	 difusão e corresponde à saída de sais mine-
rais da célula para o meio hipotônico, com 
alteração do volume celular.   

D	 difusão facilitada e corresponde à entrada 
de água do meio hipotônico em relação ao 
interior da hemácia que estava hipertônico.   

E	 turgescência e corresponde à saída de 
água da célula através dos poros existentes 
ao longo da membrana plasmática.   

  
QUESTÃO 3
O ambiente é responsável direto pela seleção de 
características, genotípicas e fenotípicas, de uma 
população.
Os eventos ilustrados nas figuras representam 
uma possível sequência de um processo evolu-
tivo.

De acordo com a teoria sintética da evolução, é 
correto afirmar que 
A	 a visão e o bico do pássaro evoluíram em 

decorrência de suas utilizações.   
B	 a diversidade gênica dos besouros não é 

afetada pela predação do pássaro.   
C	 o pássaro é um agente de seleção de ca-

racterísticas genotípicas nos besouros.   
D	 a seleção natural atua na população de be-

souros, mas não na de pássaros.   
E	 a coloração dos besouros que sofrem maior 

predação é um fenótipo recessivo.   
 
QUESTÃO 4
Construída a toque de caixa pelo regime militar, 
Tucuruí inundou uma área de 2 000 km2, sem que 
dela se retirasse a floresta. A decomposição or-
gânica elevou os níveis de emissão de gases, a 
ponto de fazer da represa, nos anos 90, a maior 
emissora de poluentes do Brasil. Ganhar a vida 
cortando árvores submersas exige que um mer-
gulhador desça a mais de 20 metros, com pratica-
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dições de manter seus meios internos diferentes 
e equilibrados em relação ao meio externo. Uma 
hemácia (1) em equilíbrio isotônico é colocada 
em um outro meio, onde se observa o fenômeno 
representado pelas figuras (2) e (3) do esquema 
abaixo.

É correto afirmar que esse fenômeno é 
denominado 
A	 osmose e corresponde ao movimento de 

sais minerais do meio hipotônico para o hi-
pertônico.   

B	 osmose e corresponde à entrada de água 
na hemácia, uma vez que seu interior esta-
va hipertônico em relação ao meio.   

C	 difusão e corresponde à saída de sais mine-
rais da célula para o meio hipotônico, com 
alteração do volume celular.   

D	 difusão facilitada e corresponde à entrada 
de água do meio hipotônico em relação ao 
interior da hemácia que estava hipertônico.   

E	 turgescência e corresponde à saída de 
água da célula através dos poros existentes 
ao longo da membrana plasmática.   

  
QUESTÃO 3
O ambiente é responsável direto pela seleção de 
características, genotípicas e fenotípicas, de uma 
população.
Os eventos ilustrados nas figuras representam 
uma possível sequência de um processo evolu-
tivo.

De acordo com a teoria sintética da evolução, é 
correto afirmar que 
A	 a visão e o bico do pássaro evoluíram em 

decorrência de suas utilizações.   
B	 a diversidade gênica dos besouros não é 

afetada pela predação do pássaro.   
C	 o pássaro é um agente de seleção de ca-

racterísticas genotípicas nos besouros.   
D	 a seleção natural atua na população de be-

souros, mas não na de pássaros.   
E	 a coloração dos besouros que sofrem maior 

predação é um fenótipo recessivo.   
 
QUESTÃO 4
Construída a toque de caixa pelo regime militar, 
Tucuruí inundou uma área de 2 000 km2, sem que 
dela se retirasse a floresta. A decomposição or-
gânica elevou os níveis de emissão de gases, a 
ponto de fazer da represa, nos anos 90, a maior 
emissora de poluentes do Brasil. Ganhar a vida 
cortando árvores submersas exige que um mer-
gulhador desça a mais de 20 metros, com pratica-
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mente zero de visibilidade e baixas temperaturas. 
Amarrado ao tronco da árvore, maneja a motos-
serra.

(Adaptado de Veja. Ano 37. n. 23. ed. 1857. São Paulo: Abril. p.141)

Espera-se que nos olhos do mergulhador, no mo-
mento em que volta à superfície, ocorra 
A	 contração do cristalino.   
B	 paralisia do músculo da íris.   
C	 diminuição do tamanho das pupilas.   
D	 registro do grau de claridade pelos cones.   
E	 registro das cores do ambiente pelos bas-

tonetes.   
  
QUESTÃO 5
Três pacientes recorreram a um laboratório de 
análises clínicas para fazer um hemograma, exa-
me que registra informações sobre os componen-
tes celulares do sangue. O paciente 1, bastante 
pálido, apresentava cansaço constante; o pacien-
te 2 era portador do vírus HIV e apresentava bai-
xa imunidade; o paciente 3 trazia relatos de san-
gramentos por causa ainda a ser investigada.
As fichas de registro, A, B e C, apresentam alguns 
resultados dos exames desses três pacientes.

Hemograma
Ficha

A
Valores
obtidos

Ficha
B

Valores
obtidos

Ficha
C

Valores
obtidos

Eritograma
Valores de re-
ferência
4,5 a 6,0 mi-
lhões de he-
mácias/mm3

5,7 4,95 2,5

Leucograma
Valores de re-
ferência 4 300 
a 10 000 leucó-
citos/mm3

2 300 7 100 6 300

Contagem de 
plaquetas
Valores de 
referência 150 
000 a 450 000/
mm3

160 000 12 000 270 000

É correto afirmar que as fichas A, B e C corres-
pondem, respectivamente, aos pacientes 
A	 3, 1 e 2.   
B	 1, 3 e 2.   
C	 2, 3 e 1.   
D	 1, 2 e 3.   
E	 2, 1 e 3.   
  

QUESTÃO 6
Márcia, Juliana e Ana Cristina são três amigas. 
Uma delas está amamentando, outra está entran-
do em seu período fértil e a terceira está no final 
de seu ciclo menstrual.
Os gráficos 1 e 2 apresentam os níveis dos hor-
mônios luteinizante (LH) e ocitocina no sangue 
dessas mulheres. 

Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de 
A	 a) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 

Ana Cristina está entrando em período fértil, 
Márcia está no final de seu ciclo menstrual e 
Juliana está amamentando.   

B	 b) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 
Juliana está entrando em período fértil, Ana 
Cristina está no final de seu ciclo menstrual 
e Márcia está amamentando.   

C	 c) ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, 
Ana Cristina está entrando em período fértil, 
Márcia está no final de seu ciclo menstrual e 
Juliana está amamentando.   

D	 d) ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, 
Márcia está entrando em período fértil, Ju-
liana está no final de seu ciclo menstrual e 
Ana Cristina está amamentando.   

E	 e) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 
Márcia está entrando em período fértil, Ju-
liana está no final de seu ciclo menstrual e 
Ana Cristina está amamentando.   

  
QUESTÃO 7
Os gráficos A, B e C mostram as variações da se-
creção de insulina e glucagon em função da con-
centração de glicose, e as variações da concen-
tração de glicose no sangue, após uma refeição 
rica em carboidratos.
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Com base nos gráficos acima, pode-se afirmar 
que 
A	 se os níveis de glicose no sangue estão al-

tos, a secreção de insulina aumenta para 
permitir que as moléculas de glicose sejam 
absorvidas pelas células, e os níveis de glu-
cagon permanecem baixos, pois não há ne-
cessidade de o glicogênio ser transformado 
em glicose.   

B	 o aumento dos níveis de glicose no sangue 
causa um aumento da secreção de insulina 
e de glucagon por células do pâncreas, pois 
ambos os hormônios contribuem para que 
as moléculas de açúcar atravessem a mem-
brana plasmática das células.   

C	 a secreção de glucagon é alta em indiví-
duos que tenham se alimentado de carboi-
drato duas horas antes, pois muitos desses 
carboidratos acabam se transformando em 
glicose; já com relação à insulina, ocorre 
um aumento porque os níveis de glicose 
estão elevados.   

D	 as células secretoras do pâncreas estão 
sempre produzindo grandes quantidades 
de insulina e de glucagon, pois esses dois 
hormônios são responsáveis pela captura 
de glicose do sangue para as células.   

  
QUESTÃO 8
No heredograma abaixo, as pessoas indicadas 
por II1 e III2 são afetadas por uma dada carac-
terística: 

Após a análise do heredograma, é correto afirmar 
tratar-se de característica 
A	 recessiva e ligada ao sexo, e a probabilida-

de de o casal indicado por II2 e II3 ter uma 
criança do sexo masculino com a caracte-
rística é de 1/2    

B	 dominante e ligada ao sexo, e a probabilida-
de de o casal indicado por II2 e II3 ter uma 
criança do sexo masculino com a caracte-
rística é de 1/2.   

C	 autossômica dominante e, supondo que a 
mulher indicada por II1 se case com um ho-
mem afetado pela característica, a probabi-
lidade de esse casal ter filhos com a carac-
terística é de 3/4.   

D	 autossômica recessiva, e a probabilidade 
de a mulher indicada por III1 ser heterozi-
gótica é de  2/3. 

  
QUESTÃO 9
Na figura abaixo é mostrado o número de dife-
rentes tipos sanguíneos do sistema ABO, em 200 
pessoas analisadas:

Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as 
hemácias de APENAS 
A	 90 dessas pessoas poderiam ser doadas 

para um receptor portador de aglutinogê-
nios A e B.   

B	 25 dessas pessoas poderiam ser doadas para 
um receptor portador de aglutinina anti-A.   

C	 85 dessas pessoas poderiam ser doadas para 
um receptor portador de aglutinogênio A.   

D	 80 dessas pessoas poderiam ser doadas 
para um receptor portador de aglutininas 
anti-A e anti-B.   

  
QUESTÃO 10

Durante a Idade Média, era comum o proce-
dimento chamado de transfusão braço a braço, 
no qual uma pessoa tinha uma de suas artérias 
do braço conectada diretamente, por meio de um 
tubo, à veia de outra pessoa. Muitos pacientes 
faleciam ao receber a transfusão de sangue des-
sa forma, devido ao desconhecimento, na época, 
das complicações relacionadas à incompatibilida-
de de sangues no sistema ABO.

Considere que um médico desse período es-
tivesse com um paciente necessitando urgente-
mente de uma transfusão de sangue e que havia 
cinco indivíduos à disposição para fazer a doa-
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mente zero de visibilidade e baixas temperaturas. 
Amarrado ao tronco da árvore, maneja a motos-
serra.

(Adaptado de Veja. Ano 37. n. 23. ed. 1857. São Paulo: Abril. p.141)

Espera-se que nos olhos do mergulhador, no mo-
mento em que volta à superfície, ocorra 
A	 contração do cristalino.   
B	 paralisia do músculo da íris.   
C	 diminuição do tamanho das pupilas.   
D	 registro do grau de claridade pelos cones.   
E	 registro das cores do ambiente pelos bas-

tonetes.   
  
QUESTÃO 5
Três pacientes recorreram a um laboratório de 
análises clínicas para fazer um hemograma, exa-
me que registra informações sobre os componen-
tes celulares do sangue. O paciente 1, bastante 
pálido, apresentava cansaço constante; o pacien-
te 2 era portador do vírus HIV e apresentava bai-
xa imunidade; o paciente 3 trazia relatos de san-
gramentos por causa ainda a ser investigada.
As fichas de registro, A, B e C, apresentam alguns 
resultados dos exames desses três pacientes.

Hemograma
Ficha

A
Valores
obtidos

Ficha
B

Valores
obtidos

Ficha
C

Valores
obtidos

Eritograma
Valores de re-
ferência
4,5 a 6,0 mi-
lhões de he-
mácias/mm3

5,7 4,95 2,5

Leucograma
Valores de re-
ferência 4 300 
a 10 000 leucó-
citos/mm3

2 300 7 100 6 300

Contagem de 
plaquetas
Valores de 
referência 150 
000 a 450 000/
mm3

160 000 12 000 270 000

É correto afirmar que as fichas A, B e C corres-
pondem, respectivamente, aos pacientes 
A	 3, 1 e 2.   
B	 1, 3 e 2.   
C	 2, 3 e 1.   
D	 1, 2 e 3.   
E	 2, 1 e 3.   
  

QUESTÃO 6
Márcia, Juliana e Ana Cristina são três amigas. 
Uma delas está amamentando, outra está entran-
do em seu período fértil e a terceira está no final 
de seu ciclo menstrual.
Os gráficos 1 e 2 apresentam os níveis dos hor-
mônios luteinizante (LH) e ocitocina no sangue 
dessas mulheres. 

Se o gráfico 1 referir-se aos níveis de 
A	 a) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 

Ana Cristina está entrando em período fértil, 
Márcia está no final de seu ciclo menstrual e 
Juliana está amamentando.   

B	 b) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 
Juliana está entrando em período fértil, Ana 
Cristina está no final de seu ciclo menstrual 
e Márcia está amamentando.   

C	 c) ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, 
Ana Cristina está entrando em período fértil, 
Márcia está no final de seu ciclo menstrual e 
Juliana está amamentando.   

D	 d) ocitocina e o gráfico 2 aos níveis de LH, 
Márcia está entrando em período fértil, Ju-
liana está no final de seu ciclo menstrual e 
Ana Cristina está amamentando.   

E	 e) LH  e o gráfico 2 aos níveis de ocitocina, 
Márcia está entrando em período fértil, Ju-
liana está no final de seu ciclo menstrual e 
Ana Cristina está amamentando.   

  
QUESTÃO 7
Os gráficos A, B e C mostram as variações da se-
creção de insulina e glucagon em função da con-
centração de glicose, e as variações da concen-
tração de glicose no sangue, após uma refeição 
rica em carboidratos.
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Com base nos gráficos acima, pode-se afirmar 
que 
A	 se os níveis de glicose no sangue estão al-

tos, a secreção de insulina aumenta para 
permitir que as moléculas de glicose sejam 
absorvidas pelas células, e os níveis de glu-
cagon permanecem baixos, pois não há ne-
cessidade de o glicogênio ser transformado 
em glicose.   

B	 o aumento dos níveis de glicose no sangue 
causa um aumento da secreção de insulina 
e de glucagon por células do pâncreas, pois 
ambos os hormônios contribuem para que 
as moléculas de açúcar atravessem a mem-
brana plasmática das células.   

C	 a secreção de glucagon é alta em indiví-
duos que tenham se alimentado de carboi-
drato duas horas antes, pois muitos desses 
carboidratos acabam se transformando em 
glicose; já com relação à insulina, ocorre 
um aumento porque os níveis de glicose 
estão elevados.   

D	 as células secretoras do pâncreas estão 
sempre produzindo grandes quantidades 
de insulina e de glucagon, pois esses dois 
hormônios são responsáveis pela captura 
de glicose do sangue para as células.   

  
QUESTÃO 8
No heredograma abaixo, as pessoas indicadas 
por II1 e III2 são afetadas por uma dada carac-
terística: 

Após a análise do heredograma, é correto afirmar 
tratar-se de característica 
A	 recessiva e ligada ao sexo, e a probabilida-

de de o casal indicado por II2 e II3 ter uma 
criança do sexo masculino com a caracte-
rística é de 1/2    

B	 dominante e ligada ao sexo, e a probabilida-
de de o casal indicado por II2 e II3 ter uma 
criança do sexo masculino com a caracte-
rística é de 1/2.   

C	 autossômica dominante e, supondo que a 
mulher indicada por II1 se case com um ho-
mem afetado pela característica, a probabi-
lidade de esse casal ter filhos com a carac-
terística é de 3/4.   

D	 autossômica recessiva, e a probabilidade 
de a mulher indicada por III1 ser heterozi-
gótica é de  2/3. 

  
QUESTÃO 9
Na figura abaixo é mostrado o número de dife-
rentes tipos sanguíneos do sistema ABO, em 200 
pessoas analisadas:

Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as 
hemácias de APENAS 
A	 90 dessas pessoas poderiam ser doadas 

para um receptor portador de aglutinogê-
nios A e B.   

B	 25 dessas pessoas poderiam ser doadas para 
um receptor portador de aglutinina anti-A.   

C	 85 dessas pessoas poderiam ser doadas para 
um receptor portador de aglutinogênio A.   

D	 80 dessas pessoas poderiam ser doadas 
para um receptor portador de aglutininas 
anti-A e anti-B.   

  
QUESTÃO 10

Durante a Idade Média, era comum o proce-
dimento chamado de transfusão braço a braço, 
no qual uma pessoa tinha uma de suas artérias 
do braço conectada diretamente, por meio de um 
tubo, à veia de outra pessoa. Muitos pacientes 
faleciam ao receber a transfusão de sangue des-
sa forma, devido ao desconhecimento, na época, 
das complicações relacionadas à incompatibilida-
de de sangues no sistema ABO.

Considere que um médico desse período es-
tivesse com um paciente necessitando urgente-
mente de uma transfusão de sangue e que havia 
cinco indivíduos à disposição para fazer a doa-
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ção, via transfusão braço a braço. Suponha que 
os tipos sanguíneos das pessoas envolvidas nes-
sa situação eram os seguintes:

Tipo sanguíneo

Paciente A
Indivíduo 1 O
Indivíduo 2 AB
Indivíduo 3 B
Indivíduo 4 B
Indivíduo 5 A

Se o médico tivesse de escolher, aleatoriamente, 
um dos cinco indivíduos para realizar a transfu-
são, a probabilidade de que o paciente recebesse 
um sangue compatível, com relação ao sistema 
ABO, seria de 
A	 20%
B	 40%  
C	 60%
D	 80%
E	 100%
  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Considere o cartum.

De maneira bem-humorada e com certo exagero, 
a figura faz referência aos 
A	 organismos transgênicos, nos quais genes 

de uma espécie são transferidos para outra 
espécie de modo que esta última expresse 
características da primeira.   

B	 organismos geneticamente modificados, 
nos quais técnicas de engenharia genética 
permitem que se manipulem genes da pró-
pria espécie, fazendo-os expressar caracte-
rísticas desejáveis.   

C	 animais híbridos, obtidos a partir do cruza-
mento entre indivíduos de espécies diferen-
tes, o que permite que características de 
uma espécie sejam expressas por espécies 
não aparentadas.   

D	 animais obtidos por seleção artificial, a par-
tir da variabilidade obtida por acasalamen-
tos direcionados, processo que permite ao 
homem desenvolver em espécies domésti-
cas características de interesse comercial.   

E	 animais resultantes de mutação gênica, 
mecanismo a partir do qual os indivíduos da 
espécie produzem novas características, 
em resposta às necessidades impostas 
pelo ambiente.   

  
QUESTÃO 2

Uma loja de animais mantinha para venda 4 
exemplares de ‘Ara ararauna’ (arara azul-e-ama-
rela) e alegava aos fiscais que os exemplares ha-
viam nascido em cativeiro, a partir de um casal 
mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. 
Contudo, os fiscais do IBAMA suspeitaram se es-
ses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se 
teriam sido capturados na natureza. Para esclare-
cer a questão, colheu-se uma amostra de sangue 
de cada um dos animais e fez-se um teste para 
determinação de paternidade pelo método do 
DNA-Fingerprint, ou “impressão digital de DNA”.

O DNA foi extraído das células por processos 
químicos, fragmentado com enzimas específi-
cas, colocado sobre um gel suporte e submetido 
à corrente elétrica. Fragmentos menores migram 
mais rapidamente em direção a um dos polos da 
corrente. A migração diferencial dos fragmentos 
forma bandas (faixas) de DNA no gel, que podem 
ser visualizadas por tratamentos específicos (co-
loração, raios X, por exemplo). O padrão de ban-
das é exclusivo de cada indivíduo.

A ilustração apresenta o resultado do teste
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Os resultados obtidos indicam que podem ser fi-
lhos do casal, mantido pelo criador, 
A	 os 4 exemplares.   
B	 apenas os exemplares machos.   
C	 apenas os exemplares fêmeas.   
D	 apenas os exemplares 1 e 4.   
E	 apenas os exemplares 2 e 3.   
  
QUESTÃO 3
O sarampo é uma doença infectocontagiosa pro-
vocada pelo Morbilivirus. Em 2015 apareceram 
vários casos dessa doença em diversas cidades 
do Brasil e do mundo. O que faz com que esta 
doença seja extremamente contagiosa e muito 
comum na infância? 
A	 O fato de ser transmitida por um vírus para 

o qual não existe vacina.   
B	 O fato de ser frequentemente transmitida por 

secreções das vias respiratórias, como gotí-
culas eliminadas pelo espirro ou pela tosse.   

C	 O fato de ser transmitida apenas por meio 
de insetos vetores.   

D	 O fato de ser extremamente contagiosa 
apenas em crianças desnutridas, recém-
-nascidos e crianças portadoras de imuno-
deficiências.   

  
QUESTÃO 4

No Brasil, o Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI) foi formulado por determinação do Mi-
nistério da Saúde, em 1973, no mesmo ano em 
que o Brasil recebia o Certificado Internacional de 
Erradicação da Varíola.

Esse programa é uma estratégia de saúde pú-
blica de excelente relação custo-benefício e ex-
tremamente eficaz na diminuição da incidência 
de doenças em todo o país, pois recomenda o 
uso rotineiro de vacinas contra várias infecções, 
como, por exemplo, a tuberculose, a difteria, o té-
tano, a coqueluche, a poliomielite, o sarampo, a 
rubéola, a caxumba entre outras.

A vacinação estimula o organismo a produzir 
sua própria proteção (os anticorpos) contra mi-
cro-organismos nocivos. Em alguns indivíduos, 
após a aplicação, podem ocorrer também efeitos 
colaterais como febre, inchaço no local da picada 
e náuseas. No entanto, as reações adversas gra-
ves são raras e os benefícios da vacinação supe-
ram os riscos de tais efeitos.

Com os avanços da tecnologia, novas vacinas 
estão disponíveis para serem amplamente utiliza-
das, permitindo melhorias da qualidade de vida 
da população. Pode ser citada como exemplo a 

primeira vacina contra a dengue registrada no 
Brasil, segundo anunciou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa vacina é uma 
imunização recombinante tetravalente, para os 
quatro sorotipos do vírus da dengue transmitidos 
pelo mosquito Aedes aegypti. Ela poderá ser apli-
cada em pacientes de 9 a 45 anos, que deverão 
tomar três doses subcutâneas, com intervalo de 
seis meses entre elas.

Outras vacinas para a prevenção da dengue 
ainda estão em fase de teste antes de serem sub-
metidas à Anvisa. Caso haja aprovação, elas po-
derão ser comercializadas no Brasil com seguran-
ça e eficácia, objetivando a melhoria da qualidade 
de vida da população.

<http://tinyurl.com/zg8c76o> Acesso em: 02.09.2016. Adaptado.

De acordo com o texto, é correto afirmar que 
A	 a primeira vacina contra a dengue registra-

da no Brasil, segundo a Anvisa, é produzida 
a partir de bactérias recombinantes atenua-
das.   

B	 o uso de vacinas contra várias doenças é 
uma estratégia de saúde pública muito efi-
caz, mas, em algumas pessoas pode cau-
sar reações desagradáveis.   

C	 as vacinas contra a dengue, tuberculose, 
tétano e difteria só podem ser aplicadas em 
pacientes de 9 a 45 anos, que deverão to-
mar várias doses subcutâneas de cada uma 
delas.   

D	 as vacinas são muito eficazes na diminui-
ção da incidência de doenças em todo o 
país, porque possuem anticorpos contra os 
agentes causadores das doenças infecto-
contagiosas.   

E	 como o vírus causador da dengue é trans-
mitido por meio de tosse e espirros da pes-
soa contaminada, além da vacinação, uma 
eficiente forma de prevenção dessa doença 
é evitar aglomerados humanos.   

  
QUESTÃO 5

Os turistas que viajam para áreas de risco de 
contágio de febre amarela como, por exemplo, 
algumas regiões do Brasil e do exterior, devem 
se vacinar. Essa imunização deve ser feita pelo 
menos dez dias antes do embarque e é realizada, 
gratuitamente, em postos de saúde.

A febre amarela é uma doença infecciosa agu-
da de natureza viral e é transmitida por picada de 
mosquitos, encontrados principalmente em re-
giões de mata e vegetação às margens de rios.

Uma extensa faixa do território brasileiro é con-
siderada endêmica para a febre amarela silvestre.
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ção, via transfusão braço a braço. Suponha que 
os tipos sanguíneos das pessoas envolvidas nes-
sa situação eram os seguintes:

Tipo sanguíneo

Paciente A
Indivíduo 1 O
Indivíduo 2 AB
Indivíduo 3 B
Indivíduo 4 B
Indivíduo 5 A

Se o médico tivesse de escolher, aleatoriamente, 
um dos cinco indivíduos para realizar a transfu-
são, a probabilidade de que o paciente recebesse 
um sangue compatível, com relação ao sistema 
ABO, seria de 
A	 20%
B	 40%  
C	 60%
D	 80%
E	 100%
  
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
Considere o cartum.

De maneira bem-humorada e com certo exagero, 
a figura faz referência aos 
A	 organismos transgênicos, nos quais genes 

de uma espécie são transferidos para outra 
espécie de modo que esta última expresse 
características da primeira.   

B	 organismos geneticamente modificados, 
nos quais técnicas de engenharia genética 
permitem que se manipulem genes da pró-
pria espécie, fazendo-os expressar caracte-
rísticas desejáveis.   

C	 animais híbridos, obtidos a partir do cruza-
mento entre indivíduos de espécies diferen-
tes, o que permite que características de 
uma espécie sejam expressas por espécies 
não aparentadas.   

D	 animais obtidos por seleção artificial, a par-
tir da variabilidade obtida por acasalamen-
tos direcionados, processo que permite ao 
homem desenvolver em espécies domésti-
cas características de interesse comercial.   

E	 animais resultantes de mutação gênica, 
mecanismo a partir do qual os indivíduos da 
espécie produzem novas características, 
em resposta às necessidades impostas 
pelo ambiente.   

  
QUESTÃO 2

Uma loja de animais mantinha para venda 4 
exemplares de ‘Ara ararauna’ (arara azul-e-ama-
rela) e alegava aos fiscais que os exemplares ha-
viam nascido em cativeiro, a partir de um casal 
mantido em um criatório autorizado pelo IBAMA. 
Contudo, os fiscais do IBAMA suspeitaram se es-
ses exemplares teriam nascido em cativeiro ou se 
teriam sido capturados na natureza. Para esclare-
cer a questão, colheu-se uma amostra de sangue 
de cada um dos animais e fez-se um teste para 
determinação de paternidade pelo método do 
DNA-Fingerprint, ou “impressão digital de DNA”.

O DNA foi extraído das células por processos 
químicos, fragmentado com enzimas específi-
cas, colocado sobre um gel suporte e submetido 
à corrente elétrica. Fragmentos menores migram 
mais rapidamente em direção a um dos polos da 
corrente. A migração diferencial dos fragmentos 
forma bandas (faixas) de DNA no gel, que podem 
ser visualizadas por tratamentos específicos (co-
loração, raios X, por exemplo). O padrão de ban-
das é exclusivo de cada indivíduo.

A ilustração apresenta o resultado do teste
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Os resultados obtidos indicam que podem ser fi-
lhos do casal, mantido pelo criador, 
A	 os 4 exemplares.   
B	 apenas os exemplares machos.   
C	 apenas os exemplares fêmeas.   
D	 apenas os exemplares 1 e 4.   
E	 apenas os exemplares 2 e 3.   
  
QUESTÃO 3
O sarampo é uma doença infectocontagiosa pro-
vocada pelo Morbilivirus. Em 2015 apareceram 
vários casos dessa doença em diversas cidades 
do Brasil e do mundo. O que faz com que esta 
doença seja extremamente contagiosa e muito 
comum na infância? 
A	 O fato de ser transmitida por um vírus para 

o qual não existe vacina.   
B	 O fato de ser frequentemente transmitida por 

secreções das vias respiratórias, como gotí-
culas eliminadas pelo espirro ou pela tosse.   

C	 O fato de ser transmitida apenas por meio 
de insetos vetores.   

D	 O fato de ser extremamente contagiosa 
apenas em crianças desnutridas, recém-
-nascidos e crianças portadoras de imuno-
deficiências.   

  
QUESTÃO 4

No Brasil, o Programa Nacional de Imuniza-
ções (PNI) foi formulado por determinação do Mi-
nistério da Saúde, em 1973, no mesmo ano em 
que o Brasil recebia o Certificado Internacional de 
Erradicação da Varíola.

Esse programa é uma estratégia de saúde pú-
blica de excelente relação custo-benefício e ex-
tremamente eficaz na diminuição da incidência 
de doenças em todo o país, pois recomenda o 
uso rotineiro de vacinas contra várias infecções, 
como, por exemplo, a tuberculose, a difteria, o té-
tano, a coqueluche, a poliomielite, o sarampo, a 
rubéola, a caxumba entre outras.

A vacinação estimula o organismo a produzir 
sua própria proteção (os anticorpos) contra mi-
cro-organismos nocivos. Em alguns indivíduos, 
após a aplicação, podem ocorrer também efeitos 
colaterais como febre, inchaço no local da picada 
e náuseas. No entanto, as reações adversas gra-
ves são raras e os benefícios da vacinação supe-
ram os riscos de tais efeitos.

Com os avanços da tecnologia, novas vacinas 
estão disponíveis para serem amplamente utiliza-
das, permitindo melhorias da qualidade de vida 
da população. Pode ser citada como exemplo a 

primeira vacina contra a dengue registrada no 
Brasil, segundo anunciou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Essa vacina é uma 
imunização recombinante tetravalente, para os 
quatro sorotipos do vírus da dengue transmitidos 
pelo mosquito Aedes aegypti. Ela poderá ser apli-
cada em pacientes de 9 a 45 anos, que deverão 
tomar três doses subcutâneas, com intervalo de 
seis meses entre elas.

Outras vacinas para a prevenção da dengue 
ainda estão em fase de teste antes de serem sub-
metidas à Anvisa. Caso haja aprovação, elas po-
derão ser comercializadas no Brasil com seguran-
ça e eficácia, objetivando a melhoria da qualidade 
de vida da população.

<http://tinyurl.com/zg8c76o> Acesso em: 02.09.2016. Adaptado.

De acordo com o texto, é correto afirmar que 
A	 a primeira vacina contra a dengue registra-

da no Brasil, segundo a Anvisa, é produzida 
a partir de bactérias recombinantes atenua-
das.   

B	 o uso de vacinas contra várias doenças é 
uma estratégia de saúde pública muito efi-
caz, mas, em algumas pessoas pode cau-
sar reações desagradáveis.   

C	 as vacinas contra a dengue, tuberculose, 
tétano e difteria só podem ser aplicadas em 
pacientes de 9 a 45 anos, que deverão to-
mar várias doses subcutâneas de cada uma 
delas.   

D	 as vacinas são muito eficazes na diminui-
ção da incidência de doenças em todo o 
país, porque possuem anticorpos contra os 
agentes causadores das doenças infecto-
contagiosas.   

E	 como o vírus causador da dengue é trans-
mitido por meio de tosse e espirros da pes-
soa contaminada, além da vacinação, uma 
eficiente forma de prevenção dessa doença 
é evitar aglomerados humanos.   

  
QUESTÃO 5

Os turistas que viajam para áreas de risco de 
contágio de febre amarela como, por exemplo, 
algumas regiões do Brasil e do exterior, devem 
se vacinar. Essa imunização deve ser feita pelo 
menos dez dias antes do embarque e é realizada, 
gratuitamente, em postos de saúde.

A febre amarela é uma doença infecciosa agu-
da de natureza viral e é transmitida por picada de 
mosquitos, encontrados principalmente em re-
giões de mata e vegetação às margens de rios.

Uma extensa faixa do território brasileiro é con-
siderada endêmica para a febre amarela silvestre.
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Os sintomas característicos dessa enfermi-
dade variam muito. Podem ser febre alta, dor de 
cabeça e lombar, náuseas, vômito, prostração e 
calafrios, ou podem evoluir para complicações 
até mesmo letais, tais como, problemas cardía-
cos (miocardite) e comprometimento do fígado e 
dos rins.
Sobre a febre amarela é correto afirmar que 
A	 o contato com objetos utilizados por pessoas 

doentes oferece perigo de transmissão, pois 
essa doença é altamente contagiosa.    

B	 o período de dez dias, citado no texto, é o 
tempo necessário para que o indivíduo fi-
que curado dessa doença.    

C	 o aumento do número de casos de pessoas 
doentes está diretamente associado à falta 
de higiene pessoal.    

D	 o contágio ocorre também por contato se-
xual e por transfusão de sangue contami-
nado.   

E	 a eliminação dos mosquitos que a transmite 
é um método eficaz para a prevenção.    

  
QUESTÃO 6
O amido, um carboidrato presente em grande 
quantidade na farinha, é a principal forma de ar-
mazenamento de energia das plantas, ocorrendo 
principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 
mamíferos, a reserva de carboidratos que corres-
ponde ao amido 
A	 são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.   
B	 são os triglicérides, abundantes no plasma 

sanguíneo.   
C	 é o glicogênio, encontrado no fígado e nos 

músculos.   
D	 é a glicose, armazenada no citoplasma das 

células pancreáticas.   
E	 é o ATP, que é a principal fonte de energia 

de todas as células.    
  
QUESTÃO 7
No cardápio de uma churrascaria há um prato 
composto por picanha bovina, costela suína e 
carnes de lebre e jacaré. 
É correto afirmar que nesse prato encontram-se 
representantes de 
A	 um filo, duas classes e três ordens.   
B	 um filo, quatro classes e quatro ordens.   
C	 dois filos, duas classes e três ordens.   
D	 dois filos, quatro classes e quatro ordens.   
E	 quatro filos, quatro classes e quatro ordens.    
  

QUESTÃO 8
A ureia produzida em indústrias petroquímicas é 
o fertilizante mais utilizado no mundo pela agricul-
tura convencional como fonte extra de nitrogênio. 
Já na agricultura orgânica, a qual dispensa o con-
sumo de fertilizantes e defensivos químicos in-
dustriais, utiliza-se o esterco animal curtido como 
fonte suplementar de nitrogênio. Independen-
temente do tipo de técnica agrícola empregada, 
tanto o fertilizante petroquímico como o esterco 
animal, quando aplicados no solo, serão 
A	 metabolizados por bactérias quimiossinte-

tizantes que geram nitrito (NO2
-) e nitrato 

(NO3
-), assimilados então pelos vegetais 

para a síntese, principalmente, de aminoá-
cidos e nucleotídeos.   

B	 absorvidos diretamente pelos vegetais que 
apresentam micro-organismos simbiontes 
em nódulos de suas raízes, para a síntese 
direta de proteínas e ácidos nucleicos.   

C	 decompostos por organismos detritívoros 
em moléculas menores como a amônia 
(NH3) e o gás nitrogênio (N2), assimilados 
então pelos tecidos vegetais para síntese 
de nitrito (NO2

-), e nitrato (NO3
-).   

D	 digeridos por fungos e bactérias nitrificantes 
que produzem aminoácidos e nucleotídeos, 
assimilados então pelos tecidos vegetais 
para síntese de proteínas e ácidos nucleicos.   

E	 oxidados por cianobactérias fotossintetizantes 
em nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-)  que produ-

zem proteínas e ácidos nucleicos, então ab-
sorvidos diretamente pelos tecidos vegetais.   

  
QUESTÃO 9

Água doce: o ouro do século 21
O consumo mundial de água subiu cerca de seis 
vezes nas últimas cinco décadas. O Dia Mundial 
da Água, em 22 de março, encontra o líquido si-
nônimo de vida numa encruzilhada: a exploração 
excessiva reduz os estoques disponíveis a olhos 
vistos, mas o homem ainda reluta em adotar me-
didas que garantam sua preservação. 

(http://revistaplaneta.terra.com.br)

Além da redução do consumo, uma medida que, 
a médio e a longo prazo, contribuirá para a pre-
servação dos estoques e a conservação da quali-
dade da água para consumo humano é 
A	 a construção de barragens ao longo de rios 

poluídos, impedindo que as águas contami-
nadas alcancem os reservatórios naturais.   

B	 o incentivo à perfuração de poços artesia-
nos nas residências urbanas, diminuindo o 
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impacto sobre os estoques de água nos re-
servatórios.   

C	 a recomposição da mata nas margens dos 
rios e nas áreas de nascente, garantindo o 
aporte de água para as represas.   

D	 o incentivo à construção de fossas sépticas 
nos domicílios urbanos, diminuindo a quan-
tidade de esgotos coletados que precisam 
ser tratados.   

E	 a canalização das águas das nascentes e 
seu redirecionamento para represas, impe-
dindo que sejam poluídas em decorrência 
da atividade humana no entorno.   

  
QUESTÃO 10
O aguapé (Eichornia crassipes) é uma planta 
aquática que se desenvolve na superfície das 
águas de rios, represas e lagos. Ao longo do mês 
de agosto, várias reportagens mostraram regiões 
do rio Tietê em que essa planta está cobrindo to-
talmente a superfície da água.
Nesse caso, os aguapés 
A	 prejudicam o ambiente aquático, pois impe-

dem a entrada de luz para o interior da água 
e, portanto, dificultando a fotossíntese das 
algas.   

B	 prejudicam o ambiente aquático, pois suas 
raízes vão utilizar o gás oxigênio produzido 
na fotossíntese das algas.   

C	 ajudam a oxigenação da água através da 
fotossíntese que realizam.   

D	 ajudam na reprodução dos peixes prote-
gendo seus ovos nas raízes.   

E	 ajudam a diminuir a poluição, utilizando os 
elementos químicos resultantes da decom-
posição da matéria orgânica dos esgotos 
domésticos.   

 

GABARITO:  
EXERCÍCIOS BASE
Resposta da questão 1:  [B]
A respiração celular é o processo bioenergético 
que ocorre nas mitocôndrias. Esse fenômeno 
consome o gás oxigênio (O2) além de matérias 
orgânica e produz o gás dióxido de carbono (CO2) 
e água (H2O). O primeiro é fonte de carbono e a 
água fornece hidrogênios para síntese de carboi-
dratos durante a fotossíntese.  

Resposta da questão 2: [B]
O fenômeno observado é denominado “osmose”. 
O meio hipertônico interior às hemácias ganhou 
água do meio ambiente e, consequentemente, as 
células hidratadas incham e sofrem rompimento, 
pois a delgada membrana plasmática é relativa-
mente elástica e pouco resistente.  

Resposta da questão 3: [C]
As se alimentar de besouros mais escuros, o pás-
saro é um agente de seleção de características 
fenotípicas, favorecendo a adaptação da varieda-
de de insetos mais claros.  

Resposta da questão 4: [C]  

Resposta da questão 5: [C]
A ficha A corresponde ao paciente 2, porque in-
divíduos com baixa imunidade apresentam baixa 
contagem de leucócitos.
A ficha B corresponde ao paciente 3, pois um 
quadro hemorrágico pode ser devido à deficiência 
sanguínea de plaquetas.
A ficha C é do paciente 1. A anemia, nesse caso, é 
causada pelo número baixo de eritrócitos (glóbu-
los vermelhos).  

Resposta da questão 6: [E]
O aumento do nível plasmático do hormônio lu-
teinizante (LH) indica que Márcia está em seu 
período fértil e Juliana está no final de seu ciclo 
menstrual. Ana Cristina está amamentando, pois 
o nível de ocitocina em sua corrente sanguínea 
está elevado.  

Resposta da questão 7: [A]
Algumas horas após a refeição, o nível de glicose 
sanguínea aumenta. Nesse período, o pâncreas 
secreta a insulina, hormônio que reduz a glicemia, 
pois facilita a entrada da glicose nas células. O ní-
vel do hormônio pancreático glucagon permanece 
baixo, já que não há necessidade de converter o 
glicogênio armazenado em glicose.  
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Os sintomas característicos dessa enfermi-
dade variam muito. Podem ser febre alta, dor de 
cabeça e lombar, náuseas, vômito, prostração e 
calafrios, ou podem evoluir para complicações 
até mesmo letais, tais como, problemas cardía-
cos (miocardite) e comprometimento do fígado e 
dos rins.
Sobre a febre amarela é correto afirmar que 
A	 o contato com objetos utilizados por pessoas 

doentes oferece perigo de transmissão, pois 
essa doença é altamente contagiosa.    

B	 o período de dez dias, citado no texto, é o 
tempo necessário para que o indivíduo fi-
que curado dessa doença.    

C	 o aumento do número de casos de pessoas 
doentes está diretamente associado à falta 
de higiene pessoal.    

D	 o contágio ocorre também por contato se-
xual e por transfusão de sangue contami-
nado.   

E	 a eliminação dos mosquitos que a transmite 
é um método eficaz para a prevenção.    

  
QUESTÃO 6
O amido, um carboidrato presente em grande 
quantidade na farinha, é a principal forma de ar-
mazenamento de energia das plantas, ocorrendo 
principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos 
mamíferos, a reserva de carboidratos que corres-
ponde ao amido 
A	 são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.   
B	 são os triglicérides, abundantes no plasma 

sanguíneo.   
C	 é o glicogênio, encontrado no fígado e nos 

músculos.   
D	 é a glicose, armazenada no citoplasma das 

células pancreáticas.   
E	 é o ATP, que é a principal fonte de energia 

de todas as células.    
  
QUESTÃO 7
No cardápio de uma churrascaria há um prato 
composto por picanha bovina, costela suína e 
carnes de lebre e jacaré. 
É correto afirmar que nesse prato encontram-se 
representantes de 
A	 um filo, duas classes e três ordens.   
B	 um filo, quatro classes e quatro ordens.   
C	 dois filos, duas classes e três ordens.   
D	 dois filos, quatro classes e quatro ordens.   
E	 quatro filos, quatro classes e quatro ordens.    
  

QUESTÃO 8
A ureia produzida em indústrias petroquímicas é 
o fertilizante mais utilizado no mundo pela agricul-
tura convencional como fonte extra de nitrogênio. 
Já na agricultura orgânica, a qual dispensa o con-
sumo de fertilizantes e defensivos químicos in-
dustriais, utiliza-se o esterco animal curtido como 
fonte suplementar de nitrogênio. Independen-
temente do tipo de técnica agrícola empregada, 
tanto o fertilizante petroquímico como o esterco 
animal, quando aplicados no solo, serão 
A	 metabolizados por bactérias quimiossinte-

tizantes que geram nitrito (NO2
-) e nitrato 

(NO3
-), assimilados então pelos vegetais 

para a síntese, principalmente, de aminoá-
cidos e nucleotídeos.   

B	 absorvidos diretamente pelos vegetais que 
apresentam micro-organismos simbiontes 
em nódulos de suas raízes, para a síntese 
direta de proteínas e ácidos nucleicos.   

C	 decompostos por organismos detritívoros 
em moléculas menores como a amônia 
(NH3) e o gás nitrogênio (N2), assimilados 
então pelos tecidos vegetais para síntese 
de nitrito (NO2

-), e nitrato (NO3
-).   

D	 digeridos por fungos e bactérias nitrificantes 
que produzem aminoácidos e nucleotídeos, 
assimilados então pelos tecidos vegetais 
para síntese de proteínas e ácidos nucleicos.   

E	 oxidados por cianobactérias fotossintetizantes 
em nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-)  que produ-

zem proteínas e ácidos nucleicos, então ab-
sorvidos diretamente pelos tecidos vegetais.   

  
QUESTÃO 9

Água doce: o ouro do século 21
O consumo mundial de água subiu cerca de seis 
vezes nas últimas cinco décadas. O Dia Mundial 
da Água, em 22 de março, encontra o líquido si-
nônimo de vida numa encruzilhada: a exploração 
excessiva reduz os estoques disponíveis a olhos 
vistos, mas o homem ainda reluta em adotar me-
didas que garantam sua preservação. 

(http://revistaplaneta.terra.com.br)

Além da redução do consumo, uma medida que, 
a médio e a longo prazo, contribuirá para a pre-
servação dos estoques e a conservação da quali-
dade da água para consumo humano é 
A	 a construção de barragens ao longo de rios 

poluídos, impedindo que as águas contami-
nadas alcancem os reservatórios naturais.   

B	 o incentivo à perfuração de poços artesia-
nos nas residências urbanas, diminuindo o 
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impacto sobre os estoques de água nos re-
servatórios.   

C	 a recomposição da mata nas margens dos 
rios e nas áreas de nascente, garantindo o 
aporte de água para as represas.   

D	 o incentivo à construção de fossas sépticas 
nos domicílios urbanos, diminuindo a quan-
tidade de esgotos coletados que precisam 
ser tratados.   

E	 a canalização das águas das nascentes e 
seu redirecionamento para represas, impe-
dindo que sejam poluídas em decorrência 
da atividade humana no entorno.   

  
QUESTÃO 10
O aguapé (Eichornia crassipes) é uma planta 
aquática que se desenvolve na superfície das 
águas de rios, represas e lagos. Ao longo do mês 
de agosto, várias reportagens mostraram regiões 
do rio Tietê em que essa planta está cobrindo to-
talmente a superfície da água.
Nesse caso, os aguapés 
A	 prejudicam o ambiente aquático, pois impe-

dem a entrada de luz para o interior da água 
e, portanto, dificultando a fotossíntese das 
algas.   

B	 prejudicam o ambiente aquático, pois suas 
raízes vão utilizar o gás oxigênio produzido 
na fotossíntese das algas.   

C	 ajudam a oxigenação da água através da 
fotossíntese que realizam.   

D	 ajudam na reprodução dos peixes prote-
gendo seus ovos nas raízes.   

E	 ajudam a diminuir a poluição, utilizando os 
elementos químicos resultantes da decom-
posição da matéria orgânica dos esgotos 
domésticos.   

 

GABARITO:  
EXERCÍCIOS BASE
Resposta da questão 1:  [B]
A respiração celular é o processo bioenergético 
que ocorre nas mitocôndrias. Esse fenômeno 
consome o gás oxigênio (O2) além de matérias 
orgânica e produz o gás dióxido de carbono (CO2) 
e água (H2O). O primeiro é fonte de carbono e a 
água fornece hidrogênios para síntese de carboi-
dratos durante a fotossíntese.  

Resposta da questão 2: [B]
O fenômeno observado é denominado “osmose”. 
O meio hipertônico interior às hemácias ganhou 
água do meio ambiente e, consequentemente, as 
células hidratadas incham e sofrem rompimento, 
pois a delgada membrana plasmática é relativa-
mente elástica e pouco resistente.  

Resposta da questão 3: [C]
As se alimentar de besouros mais escuros, o pás-
saro é um agente de seleção de características 
fenotípicas, favorecendo a adaptação da varieda-
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Resposta da questão 8: [D]
O caráter é autossômico e recessivo, porque o 
casal II.2  e II.3  é normal e possui uma filha afeta-
da (III.2).  A probabilidade da mulher III.1,  normal, 
ser heterozigota (Aa)  é 2 3.   

Resposta da questão 9: [D]
A análise dos dados revela que 80 pessoas per-
tencentes ao grupo sanguíneo O poderiam ser 
doadores para indivíduos do grupo O e portado-
res de aglutininas anti-A e anti-B.  

Resposta da questão 10:  [B]
O paciente pertencente ao grupo sanguíneo A 
pode receber sangue dos grupos A e O. A proba-
bilidade do doador ser do grupo A é igual a 20% 
sendo a mesma chance de pertencer ao grupo O. 
Dessa forma, a probabilidade de o doador ser do 
grupo A ou do grupo O é igual à soma das proba-
bilidades, isto é, 40%.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Resposta da questão 1: [A]
Organismos transgênicos recebem e expressam 
genes recebidos de outros seres vivos. A codifi-
cação universal dos aminoácidos, determinada 
pelo DNA, permite a transferência de genes en-
tre quaisquer organismos, independentemente de 
sua origem ou posição taxionômica.  

Resposta da questão 2: [E]  

Resposta da questão 3: [B]
O vírus causador do sarampo é transmitido de 
pessoa para pessoa por secreção das vias respi-
ratórias, tais como gotículas eliminadas pela tos-
se ou espirro.  

Resposta da questão 4: [B]
A primeira vacina contra a dengue é produzida 
com vírus recombinantes. As vacinas são muito 
eficazes, porém causam reações adversas em 
algumas pessoas. A idade para imunização de 
cada doença é variável. As vacinas estimulam a 
produção de anticorpos contra agentes infeccio-
sos. O vírus da dengue é transmitido pela picada 
do mosquito Aedes aegypti contaminado.  

Resposta da questão 5: [E]
Uma das formas de prevenção da febre amarela 
é a eliminação dos mosquitos transmissores dos 
vírus causadores da doença.  

Resposta da questão 6: [C]
Em mamíferos, a reserva de carboidratos, equiva-
lente ao amido das plantas, é o glicogênio encon-
trado no fígado e nos músculos.  

Resposta da questão 7: [A]
O prato é composto por representantes do filo 
cordados, classes mamíferos (boi, porco e lebre) 
e répteis (jacaré) e três ordens: artiodátilos (boi e 
porco), lagomorfos (lebre) e crocodilianos (jaca-
ré).  

Resposta da questão 8: [A]
Os compostos orgânicos nitrogenados, como 
a ureia, serão metabolizados por bactérias qui-
miossintetizantes que produzem nitritos (NO-

2) e 
nitratos (NO-

3). Os nitritos e nitratos assimilados 
pelas plantas serão utilizados na síntese de ami-
noácidos, nucleotídeos e clorofilas, entre outros 
compostos orgânicos nitrogenados.  

Resposta da questão 9: [C]
A preservação dos estoques e a conservação da 
qualidade da água para consumo humano possa, 
entre outras medidas, pela recomposição da mata 
nas margens dos rios para evitar a erosão e o as-
soreamento, garantindo o aporte de água para os 
reservatórios e represas.  

Resposta da questão 10: [A]
O aguapé ao cobrir totalmente a superfície das 
águas de rios, represas e lagos prejudicam os 
ecossistemas aquáticos, porque impedem a en-
trada de luz no interior da água e, portanto, redu-
zem a taxa de fotossíntese das algas.  
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COMPETÊNCIA DE ÁREA 1 
– Compreender as ciências naturais e as tecno-

logias a elas associadas como construções hu-
manas, percebendo seus papéis nos processos 
de produção e no desenvolvimento econômico 
e social da humanidade.

H2 – Associar a solução de problemas de comu-
nicação, transporte, saúde ou outro, com o 
correspondente desenvolvimento científico e 
tecnológico.

H3 – Confrontar interpretações científicas com in-
terpretações baseadas no senso comum, ao 
longo do tempo ou em diferentes culturas.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5 
– Entender métodos e procedimentos próprios 

das ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, químicas 
ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou linguagem 
simbólica.

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas 
ou biológicas de produtos, sistemas ou pro-
cedimentos tecnológicos às finalidades a que 
se destinam.

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedi-
mentos das ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar problemas de 
ordem social, econômica ou ambiental.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6 
– Apropriar-se de conhecimentos da física para, 

em situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico tecnológicas.

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movi-
mentos de partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para in-
terpretar processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodinâmica e/ou 
do eletromagnetismo.

CONTEÚDO: LEIS DE NEWTON
1ª LEI (INÉRCIA)

Inércia é uma propriedade de todos os corpos, 
associada à sua massa, e em virtude da qual o 
corpo oferece resistência em alterar o seu estado 
de repouso ou movimento retilíneo uniforme.

MOVIMENTO SEM FORÇA
“... qualquer velocidade, uma vez transmitida 
a um corpo, será mantida rigidamente, desde 
que não haja causas de aceleração ou retar-
damento, condição esta da qual nos aproxi-
mamos nos planos horizontais, em que a for-
ça de atrito tenha sido reduzida ao mínimo”. 

(Galileu Galilei)

Durante dois mil anos após a época de Aristó-
teles, acreditava-se que houvesse diferença en-
tre os movimentos acontecidos aqui na Terra e os 
movimentos dos astros celestes. Essa diferença 
aparente impediu qualquer progresso significativo 
em dinâmica. Foi então que, no século XVII, Gali-
leu deu o primeiro grande passo para explicar de 
uma só vez ambos os tipos de movimento. Este 
enunciado constitui a lei de inércia de Galileu. Em 
resumo, ela diz: quando nenhuma força atua so-
bre um corpo, ele permanece em repouso ou se 
move em linha reta com velocidade constante.



84

BIOLOGIA

Resposta da questão 8: [D]
O caráter é autossômico e recessivo, porque o 
casal II.2  e II.3  é normal e possui uma filha afeta-
da (III.2).  A probabilidade da mulher III.1,  normal, 
ser heterozigota (Aa)  é 2 3.   

Resposta da questão 9: [D]
A análise dos dados revela que 80 pessoas per-
tencentes ao grupo sanguíneo O poderiam ser 
doadores para indivíduos do grupo O e portado-
res de aglutininas anti-A e anti-B.  

Resposta da questão 10:  [B]
O paciente pertencente ao grupo sanguíneo A 
pode receber sangue dos grupos A e O. A proba-
bilidade do doador ser do grupo A é igual a 20% 
sendo a mesma chance de pertencer ao grupo O. 
Dessa forma, a probabilidade de o doador ser do 
grupo A ou do grupo O é igual à soma das proba-
bilidades, isto é, 40%.   

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Resposta da questão 1: [A]
Organismos transgênicos recebem e expressam 
genes recebidos de outros seres vivos. A codifi-
cação universal dos aminoácidos, determinada 
pelo DNA, permite a transferência de genes en-
tre quaisquer organismos, independentemente de 
sua origem ou posição taxionômica.  

Resposta da questão 2: [E]  

Resposta da questão 3: [B]
O vírus causador do sarampo é transmitido de 
pessoa para pessoa por secreção das vias respi-
ratórias, tais como gotículas eliminadas pela tos-
se ou espirro.  

Resposta da questão 4: [B]
A primeira vacina contra a dengue é produzida 
com vírus recombinantes. As vacinas são muito 
eficazes, porém causam reações adversas em 
algumas pessoas. A idade para imunização de 
cada doença é variável. As vacinas estimulam a 
produção de anticorpos contra agentes infeccio-
sos. O vírus da dengue é transmitido pela picada 
do mosquito Aedes aegypti contaminado.  

Resposta da questão 5: [E]
Uma das formas de prevenção da febre amarela 
é a eliminação dos mosquitos transmissores dos 
vírus causadores da doença.  

Resposta da questão 6: [C]
Em mamíferos, a reserva de carboidratos, equiva-
lente ao amido das plantas, é o glicogênio encon-
trado no fígado e nos músculos.  

Resposta da questão 7: [A]
O prato é composto por representantes do filo 
cordados, classes mamíferos (boi, porco e lebre) 
e répteis (jacaré) e três ordens: artiodátilos (boi e 
porco), lagomorfos (lebre) e crocodilianos (jaca-
ré).  

Resposta da questão 8: [A]
Os compostos orgânicos nitrogenados, como 
a ureia, serão metabolizados por bactérias qui-
miossintetizantes que produzem nitritos (NO-

2) e 
nitratos (NO-

3). Os nitritos e nitratos assimilados 
pelas plantas serão utilizados na síntese de ami-
noácidos, nucleotídeos e clorofilas, entre outros 
compostos orgânicos nitrogenados.  

Resposta da questão 9: [C]
A preservação dos estoques e a conservação da 
qualidade da água para consumo humano possa, 
entre outras medidas, pela recomposição da mata 
nas margens dos rios para evitar a erosão e o as-
soreamento, garantindo o aporte de água para os 
reservatórios e represas.  

Resposta da questão 10: [A]
O aguapé ao cobrir totalmente a superfície das 
águas de rios, represas e lagos prejudicam os 
ecossistemas aquáticos, porque impedem a en-
trada de luz no interior da água e, portanto, redu-
zem a taxa de fotossíntese das algas.  

 

85

FÍSICA

COMPETÊNCIA DE ÁREA 1 
– Compreender as ciências naturais e as tecno-

logias a elas associadas como construções hu-
manas, percebendo seus papéis nos processos 
de produção e no desenvolvimento econômico 
e social da humanidade.

H2 – Associar a solução de problemas de comu-
nicação, transporte, saúde ou outro, com o 
correspondente desenvolvimento científico e 
tecnológico.

H3 – Confrontar interpretações científicas com in-
terpretações baseadas no senso comum, ao 
longo do tempo ou em diferentes culturas.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5 
– Entender métodos e procedimentos próprios 

das ciências naturais e aplicá-los em diferentes 
contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em 
diferentes formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, químicas 
ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, 
tabelas, relações matemáticas ou linguagem 
simbólica.

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas 
ou biológicas de produtos, sistemas ou pro-
cedimentos tecnológicos às finalidades a que 
se destinam.

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedi-
mentos das ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar problemas de 
ordem social, econômica ou ambiental.

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6 
– Apropriar-se de conhecimentos da física para, 

em situações problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico tecnológicas.

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movi-
mentos de partículas, substâncias, objetos ou 
corpos celestes.

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para in-
terpretar processos naturais ou tecnológicos 
inseridos no contexto da termodinâmica e/ou 
do eletromagnetismo.

CONTEÚDO: LEIS DE NEWTON
1ª LEI (INÉRCIA)

Inércia é uma propriedade de todos os corpos, 
associada à sua massa, e em virtude da qual o 
corpo oferece resistência em alterar o seu estado 
de repouso ou movimento retilíneo uniforme.

MOVIMENTO SEM FORÇA
“... qualquer velocidade, uma vez transmitida 
a um corpo, será mantida rigidamente, desde 
que não haja causas de aceleração ou retar-
damento, condição esta da qual nos aproxi-
mamos nos planos horizontais, em que a for-
ça de atrito tenha sido reduzida ao mínimo”. 

(Galileu Galilei)

Durante dois mil anos após a época de Aristó-
teles, acreditava-se que houvesse diferença en-
tre os movimentos acontecidos aqui na Terra e os 
movimentos dos astros celestes. Essa diferença 
aparente impediu qualquer progresso significativo 
em dinâmica. Foi então que, no século XVII, Gali-
leu deu o primeiro grande passo para explicar de 
uma só vez ambos os tipos de movimento. Este 
enunciado constitui a lei de inércia de Galileu. Em 
resumo, ela diz: quando nenhuma força atua so-
bre um corpo, ele permanece em repouso ou se 
move em linha reta com velocidade constante.



86

FÍSICA

2ª LEI 
(OU PRÍNCIPIO FUNDAMENTAL DA DINÂMICA)

Newton estabeleceu uma lei básica para aná-
lise geral das causas dos movimentos, relacio-
nando as forças aplicadas a um ponto material de 
massa m constante e as acelerações que provo-
cam.

A 2ª Lei de Newton estabelece que a acelera-
ção (a) adquirida por uma partícula é diretamente 
proporcional à resultante (FR) de todas as forças 
que atuam nela e tem a mesma direção e o mes-
mo sentido desta resultante.
Matematicamente:

FR = m × a

É interessante observarmos da equação aci-
ma que, se aplicarmos em corpos de massas 
diferentes a mesma força resultante, o corpo de 
maior massa adquirirá aceleração de menor mó-
dulo, isto é, o corpo de maior massa resiste mais 
a variações em sua velocidade. Por isso, a massa 
é a medida da inércia de um corpo

Unidades — Sistema Internacional (SI)
 � Massa — kg (quilograma)
 � Aceleração — m/s2 (metro por segundo ao 

quadrado) 
 � Força — N (newton)

CGS
 � Massa — g (grama)
 � Aceleração — cm/s2 (centímetro por se-

gundo ao quadrado)
 � Força — dyn (dina)

3ª LEI (OU PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO)
Em seus estudos de Dinâmica, Newton percebeu 
que as forças sempre aparecem como resultado 
da interação de dois corpos. Para cada ação de 
um corpo sobre outro existirá sempre uma rea-
ção igual e contrária deste outro sobre o primei-
ro. Dessa forma, quando um corpo A exerce uma 
força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A 
com uma força de mesmo módulo, mesma dire-
ção e de sentido contrário. 
Observe alguns exemplos:

Observação:
Ação e reação são aplicadas em corpos dife-
rentes. Consequentemente, a ação e a reação 
não podem se equilibrar mutuamente porque, 
para isto, seria necessário que elas estives-
sem aplicadas em um mesmo corpo, o que 
nunca acontece.

ALGUMAS FORÇAS IMPORTANTES

Peso (P)
Na superfície da Terra, o peso (P) de um objeto 
é a força com que a Terra o atrai. Quando um 
corpo está em movimento sob a ação exclusi-
va de seu peso, ele adquire uma aceleração 
denominada aceleração da gravidade (g). 
Sendo m a massa do corpo, aplicando-se a 2ª 
Lei de Newton, teremos:

Observações
 � A Terra atrai o corpo com o peso P e o corpo 

atrai a Terra com a força — P. Essas forças 
têm a mesma intensidade, mas sentidos 
opostos. Dessa forma, a reação do peso de 
um corpo está aplicada no centro da Terra;

 � Assim, você é atraído pela Terra e também 
atrai a Terra pelo princípio da ação-e-rea-
ção. No entanto, como sua massa é muito 
menor que a da Terra, é considerável seu 
deslocamento e desprezível o da Terra.

FORÇA DE REAÇÃO NORMAL (N)
Quando um corpo encontra-se apoiado so-

bre uma superfície, exerce sobre ela uma força 
de pressão. A superfície, então, exerce sobre o 
corpo uma força em sentido contrário e a esta 
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força damos o nome de força de reação normal 
(ou simplesmente normal). Observe, nas figuras 
a seguir, alguns exemplos de situações possíveis:

Observações:
 � A normal é sempre perpendicular à super-

fície de contato;
 � A normal é sempre dirigida “para fora” da 

superfície.

TRAÇÃO (T)
É a força que um fio aplica em um corpo preso 

a ele. A essa força corresponde uma reação, apli-
cada no fio. –

Observações:
 � Um fio é dito ideal quando é flexível, inex-

tensível e de massa desprezível
 � A força de tração atua sempre no sentido de 

puxar o corpo ao qual o fio está ligado, pois 
um fio não tem rigidez suficiente para, com 
ele, empurrarmos um corpo.

PLANO INCLINADO
Um corpo, ao ser colocado sobre um plano in-

clinado, fica sujeito à ação de, pelo menos, duas 
forças: seu próprio peso (P) e a força de reação 
normal (N).

Em muitas situações, é interessante decompor a 
força peso aplicada sobre o corpo em duas com-
ponentes perpendiculares entre si, uma paralela 
(Px) e outra perpendicular ao plano inclinado (Py).

Considerando o ângulo a do triângulo retângulo 
sombreado obtido na figura, temos:

Observações:
 � A aceleração de um só corpo, plano incli-

nado abaixo, sem atritos, é determinada da 
seguinte forma:
FR = m × a  FR = PX = Psen =
m × a = m × g × sen  a = g × sen Ɵ

 � Estando o corpo livre sobre o plano, ou seja, 
sem fios e sem atritos, podemos escrever 
que: N = Py

PESO APARENTE
Em problemas envolvendo superfícies horizon-

tais móveis próximas à superfície da Terra (um 
elevador, por exemplo), é importante notar que, 
durante o movimento desta, o peso dos corpos 
permanece inalterado. Se há variação numa das 
forças aplicadas, ela ocorre na força normal.
Quando esses corpos se apóiam em dinamôme-
tros, como é o caso da balança de molas, a indi-
cação do aparelho é a intensidade da força nor-
mal. A essa intensidade da força normal damos o 
nome de peso aparente.
Os elevadores constituem um bom exemplo de 
aplicação das leis de Newton, nos movnéntos re-
tilíneos. A fim de equacionar detalhadamente-e-
atf tipo de movimento, vamos seguir, pela ordem 
apresentada, os seguintes passos:
 � Passo 1 — Assinalamos o sentido do vetor ve-

locidade;
 � Passo 2 — Se o movimento for acelerado, in-

dicaremos para a aceleração o mesmo senti-
do do vetor velocidade; e, caso o movimento 
seja retardado, indicaremos para a acelera-
ção o sentido contrário;
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força damos o nome de força de reação normal 
(ou simplesmente normal). Observe, nas figuras 
a seguir, alguns exemplos de situações possíveis:

Observações:
 � A normal é sempre perpendicular à super-

fície de contato;
 � A normal é sempre dirigida “para fora” da 

superfície.

TRAÇÃO (T)
É a força que um fio aplica em um corpo preso 

a ele. A essa força corresponde uma reação, apli-
cada no fio. –

Observações:
 � Um fio é dito ideal quando é flexível, inex-

tensível e de massa desprezível
 � A força de tração atua sempre no sentido de 

puxar o corpo ao qual o fio está ligado, pois 
um fio não tem rigidez suficiente para, com 
ele, empurrarmos um corpo.

PLANO INCLINADO
Um corpo, ao ser colocado sobre um plano in-

clinado, fica sujeito à ação de, pelo menos, duas 
forças: seu próprio peso (P) e a força de reação 
normal (N).

Em muitas situações, é interessante decompor a 
força peso aplicada sobre o corpo em duas com-
ponentes perpendiculares entre si, uma paralela 
(Px) e outra perpendicular ao plano inclinado (Py).

Considerando o ângulo a do triângulo retângulo 
sombreado obtido na figura, temos:

Observações:
 � A aceleração de um só corpo, plano incli-

nado abaixo, sem atritos, é determinada da 
seguinte forma:
FR = m × a  FR = PX = Psen =
m × a = m × g × sen  a = g × sen Ɵ

 � Estando o corpo livre sobre o plano, ou seja, 
sem fios e sem atritos, podemos escrever 
que: N = Py

PESO APARENTE
Em problemas envolvendo superfícies horizon-

tais móveis próximas à superfície da Terra (um 
elevador, por exemplo), é importante notar que, 
durante o movimento desta, o peso dos corpos 
permanece inalterado. Se há variação numa das 
forças aplicadas, ela ocorre na força normal.
Quando esses corpos se apóiam em dinamôme-
tros, como é o caso da balança de molas, a indi-
cação do aparelho é a intensidade da força nor-
mal. A essa intensidade da força normal damos o 
nome de peso aparente.
Os elevadores constituem um bom exemplo de 
aplicação das leis de Newton, nos movnéntos re-
tilíneos. A fim de equacionar detalhadamente-e-
atf tipo de movimento, vamos seguir, pela ordem 
apresentada, os seguintes passos:
 � Passo 1 — Assinalamos o sentido do vetor ve-

locidade;
 � Passo 2 — Se o movimento for acelerado, in-

dicaremos para a aceleração o mesmo senti-
do do vetor velocidade; e, caso o movimento 
seja retardado, indicaremos para a acelera-
ção o sentido contrário;
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 � Passo 3 — Assinalamos o sentido da resultan-
te das forças, que deve ser o mesmo do vetor 
aceleração (e não o do movimento);

 � Passo 4 — Conhecendo o sentido da resul-
tante, determinamos a relação entre os mó-
dulos das forças que determinam a resultante 
com o sentido previamente determinado.

Assim, sintetizando tudo isso, teremos, para o 
caso do elevador:

Corpos sobre uma "balança" no interior de um elevador

Em repouso V = 0
ar = 0 N = P

Em MU ↑ v ou ↓v
Subindo 
acelerando ↑ v

↑ ar

N − P = m ×  a 
(N > P)Descendo 

retardado ↓v

Subindo 
retardado ↑ v

↓ar

P − N = m ×  a
(N < P)Descendo 

acelerado ↓v

FORÇA ELÁSTICA (LEI DE HOOKE)
Considere uma mola sendo deformada longitu-

dinalmente por uma força F . Para equilibrar essa 
força, a mola exerce uma força chamada elástica 
(Fel) de sentido oposto à deformação.

Mola sem deformação 

Mola com deformação 

x = variação do comprimento (deformação) 

|F| = |Fel|
A deformação de um corpo é chamada elástica 
quando, retirada a força deformadora, o corpo 
reassume o formato inicial, sem deformação re-
sidual. A lei de Hooke nos diz que, em regime de 

deformação elástica, a intensidade da força defor-
madora é proporcional à deformação x produzida:

F = k × x

Onde K = constante elástica, que é uma constan-
te característica de cada tipo de mola; suas uni-
dades são:

No SI No GCS Outras
N/m dyn/cm N/cm, kgf/m, etc.

Observação:
 � Considera-se que determinada mola é 

uma mola ideal quando ela tem mas-
sa desprezível e obedece sempre à 
lei de Hooke, isto é, sempre apresen-
ta deformações em regime elástico.

FORÇA DE ATRITO (FAT)
Quando dois corpos são pressionados um 

contra o outro, como um bloco pressionado con-
tra uma parede ou mesa, estão presentes forças 
de contato. Não existe somente uma força que 
age sobre a mesa devido ao bloco, mas também, 
de acordo com a Terceira Lei de Newton, existe 
uma força que age sobre o bloco devido à mesa. 
A origem dessas duas forças é a força de repul-
são elétrica entre os átomos. Quando as nuvens 
eletrônicas de dois átomos começam a se sobre-
por, aparece uma força de repulsão entre eles, e 
à medida que os dois átomos são aproximados 
um do outro, a força de repulsão aumenta. Esta 
força de repulsão entre os átomos é de origem 
eletromagnética e pode ser muito forte em com-
paração com as forças gravitacionais. Se pressio-
narmos um bloco contra uma mesa, os átomos da 
superfície do bloco são aproximados dos átomos 
da mesa, até que exista uma força de repulsão 
resultante igual e oposta à força aplicada. Cha-
mamos tais forças de repulsão entre superfícies 
de forças de contato.

As forças de contato perpendiculares à super-
fície entre os dois corpos são chamadas de forças 
normais. Além dessa força, poderia haver uma 
componente da força de contato paralela à super-
fície, que chamamos de força de atrito.

Leonardo da Vinci descobriu que o atrito entre 
dois corpos 1) depende da força que comprime 
um contra o outro; 2) não depende da área das 
superfícies em contato, O cientista francês Amon-
tons acrescentou uma terceira "lei do atrito": a for-
ça de atrito não depende da velocidade.

A distinção entre força de atrito estático e ciné-
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tico foi feita por Coulomb (aquele da "lei de Cou-
lomb", da força eletrostática...). Ele afirmava que 
a causa do atrito era a existência de irregularida-
des entre as superfícies em contato. Elas encai-
xavam umas nas outras, dificultando o desloca-
mento relativo entre elas. No entanto, esta teoria 
não é mais aceita. Na verdade, do ponto de vista 
microscópico, não existem superfícies planas. 
Mesmo aquelas muito polidas, vistas sob poten-
tes microscópios, se revelam muito irregulares. 
Dessa forma, quando uma superfície se apóia so-
bre a outra, a área efetiva de contato é muito me-
nor que a área aparente. Avalia-se que o contato 
efetivo entre duas superfícies planas de aço, por 
exemplo, embora varie com a força normal, seja 
da ordem de um centésimo da área aparente. As-
sim, a área efetiva de contato entre duas superfí-
cies planas de aço de 1m2 é de aproximadamen-
te 1 cm2. Além disso, verifica-se que a forma de 
contato predominante é entre as saliências, não 
havendo encaixes.

Poder-se-ia pensar que a força de atrito está-
tico máxima fosse proporcional à área de contato 
das superfícies, mas não é. Com boa aproxima-
ção, a força de atrito máximo (para a maioria das 
superfícies secas) é independente da área de 
contato e é proporcional à força normal exercida 
por uma das superfície sobre a outra.

A área de contato microscópica entre um bloco 
e o solo é pequena fração da área macroscópica 
da face do bloco. Esta fração é proporcional ao 
módulo da força de contato entre as duas super-
fícies. Se o bloco estiver deitado, com uma face 
de contato maior, a área macroscópica aumen-
ta, mas a força por unidade de área diminui pelo 
mesmo fator, de modo que a área de contato mi-
croscópica não se altera.

Verifica-se, experimentalmente, que o coefi-
ciente de atrito cinético é menor do que o de atrito 
estático e que é aproximadamente constante para 
velocidades entre cerca de 1 cm/s e diversos me-
tros por segundo. Com boa aproximação, o coefi-
ciente de atrito cinético, assim como o estático, é 
independente da párea (macroscópica) de contato.

Valores aproximados de coeficientes de atrito
Materiais µestático µcinético

Aço sobre aço 0,7 0,6

Latão sibre aço 0,5 0,4

Cobre sobre ferro fundido 1,1 0,3
Vidro sobre vidro 0,9 0,4
Teflon sobre teflon 0,04 0,04
TEflon sobre aço 0,04 0,04
Borracha sobre concreto (seco) 1,0 0,80
Borracha sobre concreto (olhado) 0,30 0,25
Madeira parafinada sobre neve (0°C) 0,10 0,05

FORÇA DE ATRITO CINÉTICO (OU DINÂMICO)
Quando há movimento relativo entre as super-

fícies de contato de dois corpos, a força de atrito é 
denominada de atrito dinâmico (ou cinético). A ex-
periência mostra que o módulo desta força de atri-
to é dada por: Fat cinético = µcinético × N, onde N 
é o módulo da força normal que um corpo exerce 
no outro e µcinético é uma constante denominada 
coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. O va-
lor deste coeficiente depende do material de que 
é feito cada corpo, bem como do estado de poli-
mento e lubrificação das superfícies em contato, 
mas não depende da velocidade relativa nem da 
área da superfície de contato (na realidade, nota-
-se uma diminuição do coeficiente à medida que a 
velocidade aumenta; no entanto, essa diminuição 
é tão pequena que em geral é desprezada).

Para a maioria dos casos, tem-se µcinético < 1; 
no entanto, há casos em  que µcinético ≥ 1 . Ob-
servemos ainda que µcinético e o quociente das 
intensidades de duas forças, isto é, o quociente 
de duas grandezas que têm a mesma unidade. 
Portanto, o coeficiente de atrito é uma grandeza 
adimensional.

FORÇA DE ATRITO ESTÁTICO
A força de atrito estático tem intensidade va-

riável desde zero, quando não há solicitação de 
escorregamento, até um valor máximo ou de des-
taque, quando o corpo fica na iminência de es-
corregar. A intensidade da força de atrito estático 
depende da intensidade da força que visa provo-
car o escorregamento, sendo sempre igual à esta 
última.

Graficamente, a intensidade da força de atrito 
recebida por um corpo em função da intensidade 
da força que o solicita ao escorregamento é dada 
conforme os diagramas seguintes. Note que, de 
acordo com os gráficos, a força de atrito cinético 
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 � Passo 3 — Assinalamos o sentido da resultan-
te das forças, que deve ser o mesmo do vetor 
aceleração (e não o do movimento);

 � Passo 4 — Conhecendo o sentido da resul-
tante, determinamos a relação entre os mó-
dulos das forças que determinam a resultante 
com o sentido previamente determinado.

Assim, sintetizando tudo isso, teremos, para o 
caso do elevador:

Corpos sobre uma "balança" no interior de um elevador

Em repouso V = 0
ar = 0 N = P

Em MU ↑ v ou ↓v
Subindo 
acelerando ↑ v

↑ ar

N − P = m ×  a 
(N > P)Descendo 

retardado ↓v

Subindo 
retardado ↑ v

↓ar

P − N = m ×  a
(N < P)Descendo 

acelerado ↓v

FORÇA ELÁSTICA (LEI DE HOOKE)
Considere uma mola sendo deformada longitu-

dinalmente por uma força F . Para equilibrar essa 
força, a mola exerce uma força chamada elástica 
(Fel) de sentido oposto à deformação.

Mola sem deformação 

Mola com deformação 

x = variação do comprimento (deformação) 

|F| = |Fel|
A deformação de um corpo é chamada elástica 
quando, retirada a força deformadora, o corpo 
reassume o formato inicial, sem deformação re-
sidual. A lei de Hooke nos diz que, em regime de 

deformação elástica, a intensidade da força defor-
madora é proporcional à deformação x produzida:

F = k × x

Onde K = constante elástica, que é uma constan-
te característica de cada tipo de mola; suas uni-
dades são:

No SI No GCS Outras
N/m dyn/cm N/cm, kgf/m, etc.

Observação:
 � Considera-se que determinada mola é 

uma mola ideal quando ela tem mas-
sa desprezível e obedece sempre à 
lei de Hooke, isto é, sempre apresen-
ta deformações em regime elástico.

FORÇA DE ATRITO (FAT)
Quando dois corpos são pressionados um 

contra o outro, como um bloco pressionado con-
tra uma parede ou mesa, estão presentes forças 
de contato. Não existe somente uma força que 
age sobre a mesa devido ao bloco, mas também, 
de acordo com a Terceira Lei de Newton, existe 
uma força que age sobre o bloco devido à mesa. 
A origem dessas duas forças é a força de repul-
são elétrica entre os átomos. Quando as nuvens 
eletrônicas de dois átomos começam a se sobre-
por, aparece uma força de repulsão entre eles, e 
à medida que os dois átomos são aproximados 
um do outro, a força de repulsão aumenta. Esta 
força de repulsão entre os átomos é de origem 
eletromagnética e pode ser muito forte em com-
paração com as forças gravitacionais. Se pressio-
narmos um bloco contra uma mesa, os átomos da 
superfície do bloco são aproximados dos átomos 
da mesa, até que exista uma força de repulsão 
resultante igual e oposta à força aplicada. Cha-
mamos tais forças de repulsão entre superfícies 
de forças de contato.

As forças de contato perpendiculares à super-
fície entre os dois corpos são chamadas de forças 
normais. Além dessa força, poderia haver uma 
componente da força de contato paralela à super-
fície, que chamamos de força de atrito.

Leonardo da Vinci descobriu que o atrito entre 
dois corpos 1) depende da força que comprime 
um contra o outro; 2) não depende da área das 
superfícies em contato, O cientista francês Amon-
tons acrescentou uma terceira "lei do atrito": a for-
ça de atrito não depende da velocidade.

A distinção entre força de atrito estático e ciné-
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tico foi feita por Coulomb (aquele da "lei de Cou-
lomb", da força eletrostática...). Ele afirmava que 
a causa do atrito era a existência de irregularida-
des entre as superfícies em contato. Elas encai-
xavam umas nas outras, dificultando o desloca-
mento relativo entre elas. No entanto, esta teoria 
não é mais aceita. Na verdade, do ponto de vista 
microscópico, não existem superfícies planas. 
Mesmo aquelas muito polidas, vistas sob poten-
tes microscópios, se revelam muito irregulares. 
Dessa forma, quando uma superfície se apóia so-
bre a outra, a área efetiva de contato é muito me-
nor que a área aparente. Avalia-se que o contato 
efetivo entre duas superfícies planas de aço, por 
exemplo, embora varie com a força normal, seja 
da ordem de um centésimo da área aparente. As-
sim, a área efetiva de contato entre duas superfí-
cies planas de aço de 1m2 é de aproximadamen-
te 1 cm2. Além disso, verifica-se que a forma de 
contato predominante é entre as saliências, não 
havendo encaixes.

Poder-se-ia pensar que a força de atrito está-
tico máxima fosse proporcional à área de contato 
das superfícies, mas não é. Com boa aproxima-
ção, a força de atrito máximo (para a maioria das 
superfícies secas) é independente da área de 
contato e é proporcional à força normal exercida 
por uma das superfície sobre a outra.

A área de contato microscópica entre um bloco 
e o solo é pequena fração da área macroscópica 
da face do bloco. Esta fração é proporcional ao 
módulo da força de contato entre as duas super-
fícies. Se o bloco estiver deitado, com uma face 
de contato maior, a área macroscópica aumen-
ta, mas a força por unidade de área diminui pelo 
mesmo fator, de modo que a área de contato mi-
croscópica não se altera.

Verifica-se, experimentalmente, que o coefi-
ciente de atrito cinético é menor do que o de atrito 
estático e que é aproximadamente constante para 
velocidades entre cerca de 1 cm/s e diversos me-
tros por segundo. Com boa aproximação, o coefi-
ciente de atrito cinético, assim como o estático, é 
independente da párea (macroscópica) de contato.

Valores aproximados de coeficientes de atrito
Materiais µestático µcinético

Aço sobre aço 0,7 0,6

Latão sibre aço 0,5 0,4

Cobre sobre ferro fundido 1,1 0,3
Vidro sobre vidro 0,9 0,4
Teflon sobre teflon 0,04 0,04
TEflon sobre aço 0,04 0,04
Borracha sobre concreto (seco) 1,0 0,80
Borracha sobre concreto (olhado) 0,30 0,25
Madeira parafinada sobre neve (0°C) 0,10 0,05

FORÇA DE ATRITO CINÉTICO (OU DINÂMICO)
Quando há movimento relativo entre as super-

fícies de contato de dois corpos, a força de atrito é 
denominada de atrito dinâmico (ou cinético). A ex-
periência mostra que o módulo desta força de atri-
to é dada por: Fat cinético = µcinético × N, onde N 
é o módulo da força normal que um corpo exerce 
no outro e µcinético é uma constante denominada 
coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. O va-
lor deste coeficiente depende do material de que 
é feito cada corpo, bem como do estado de poli-
mento e lubrificação das superfícies em contato, 
mas não depende da velocidade relativa nem da 
área da superfície de contato (na realidade, nota-
-se uma diminuição do coeficiente à medida que a 
velocidade aumenta; no entanto, essa diminuição 
é tão pequena que em geral é desprezada).

Para a maioria dos casos, tem-se µcinético < 1; 
no entanto, há casos em  que µcinético ≥ 1 . Ob-
servemos ainda que µcinético e o quociente das 
intensidades de duas forças, isto é, o quociente 
de duas grandezas que têm a mesma unidade. 
Portanto, o coeficiente de atrito é uma grandeza 
adimensional.

FORÇA DE ATRITO ESTÁTICO
A força de atrito estático tem intensidade va-

riável desde zero, quando não há solicitação de 
escorregamento, até um valor máximo ou de des-
taque, quando o corpo fica na iminência de es-
corregar. A intensidade da força de atrito estático 
depende da intensidade da força que visa provo-
car o escorregamento, sendo sempre igual à esta 
última.

Graficamente, a intensidade da força de atrito 
recebida por um corpo em função da intensidade 
da força que o solicita ao escorregamento é dada 
conforme os diagramas seguintes. Note que, de 
acordo com os gráficos, a força de atrito cinético 
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permanece constante (pelo menos dentre de cer-
tos limites de velocidade).

Em alguns casos, no dia a dia, as duas super-
fícies que trocam força de atrito apresentam coe-
ficiente de atrito estático e cinético tão próximos 
que, para feito prático, podemos considerá-los 
iguais. Quando isso ocorre, a intensidade da força 
de atrito estático máxima e a intensidade da força 
de atrito cinético são iguais.

FORÇAS EM TRAJETÓRIAS CURVILÍNEAS
Em movimentos curvilíneos, costuma-se de-

compor a força resultante em duas componentes, 
uma na direção tangente à trajetória e outra na 
direção normal (ou radial):

 � a força tangencial (Ft), que está relacionada 
com a variação do módulo de v


.

 � a força centrípeta (Fcp), que está relaciona-
da com a variação da direção de v


.

FORÇA TANGENCIAL (F


t)
Como dissemos anteriormente, a força tan-

gencial produz uma aceleração na direção da ve-
locidade, podendo estar no seu mesmo sentido 
(movimento acelerado) ou em sentido contrário 
(movimento retardado). A força tangencial é res-
ponsável pela variação do módulo de v


.

Pelo princípio fundamental da Dinâmica (2ª Lei 
de Newton), temos as seguintes características 
para a força tangencial:

 � Módulo: Ft = m × at
 � Direção: perpendicular à velocidade veto-

rial em cada ponto (radial).
 � Sentido: o mesmo de v


, se o movimento 

for acelerado, ou oposto ao de v

, se for re-

tardado.

Força centrípeta (F


cp)
Como dissemos anteriormente, nos movimentos 

curvilíneos, a força centrípeta produz uma acelera-
ção na direção normal à trajetória. A força centrípeta 
é responsável pela variação da direção de v


.

Pelo princípio fundamental da Dinâmica (2ª Lei 
de Newton), temos as seguintes características 
para a força tangencial:

2

cp c
2

p
m R× vF =m × a = = m × 

R
ω



 � Módulo: 
2

cp c
2

p
m R× vF =m × a = = m × 

R
ω

 , onde ω é a ve-
locidade angular e R é o raio da trajetória.

 � Direção: radial.
 � Sentido: orientado para o centro de curva-

tura da trajetória.

Alguns exemplos de situações muito explora-
das nos vestibulares

A) Movimento curvilíneo uniforme
No movimento curvilíneo uniforme, o mó-
dulo de não muda. Conseqüentemente, do 
exposto nos itens anteriores, podemos con-
cluir que:

Ft = 0 FR = FCP = m × acp

B) Bloco preso a um fio em MCU num plano 
horizontal
Neste caso, a força que atua na direção ra-
dial é a tração T. Portanto, teremos:
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2

cp
m × vT = F =

R

FN = P
C) Estrada em lombada e estrada com de-

pressão
Normalmente, em trajetórias retilíneas 

horizontais, a força normal FN e a força peso 
P se cancelam, como aconteceu no caso 
anterior. Porém, isso não acontece quando 
essas trajetórias são curvilíneas, como, por 
exemplo, no caso de uma estrada em lom-
bada ou então com depressão. Para esses 
casos, teremos:

 � Lombada

N(A) cp(A

2
A

)
m × v

R
P - F  = F  = 

 � Depressão

N(B) cp(B)

2
Bm × v

R
F - P = F  = 

D) Globo da morte
No caso do globo da morte, a posição 

mais preocupante para o motoqueiro é, sem 
dúvida, a posição mais alta, pois lá a for-
ça normal FN tende a valores relativamen-
te baixos, havendo a necessidade de uma 
velocidade razoável para manter o conjunto 
(moto + motoqueiro) em contato com o glo-
bo. Assim sendo, teremos:

 � Posição mais alta

N cp

2m × v
R

F + P = F  = 

Quando FN = 0, teremos a menor velocidade 
para fazer o “Iooping”:

N cp

2

min
m × v v  = R × gF + P = F  = 

R
⇒

E) Estrada com curva em pista horizontal
Ao fazer uma curva em pista horizontal, 

as forças que atuam num veículo são a nor-
mal FN, o peso P e a força de atrito Fat, de 
escorregamento lateral. A força normal FN e 
o peso P se cancelam e a força de atrito 
Fat garante a aceleração centrípeta para o 
veículo fazer a curva:

at p

2

c R
F = m    × v= F

FN = P

F) PISTA SOBRELEVADA
Se o coeficiente de atrito entre o pneu e a 

estrada for pequeno, a velocidade máxima 
diminui e a segurança do veículo é afetada. 
Resolve-se essa dificuldade construindo-se 
estradas sobrelevadas. Nelas, a força nor-
mal Fn deixa de ser vertical e passa a se 
adicionar vetorialmente com a força peso 
P, dando a resultante centrípeta Fcp. Assim, 
teremos:
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permanece constante (pelo menos dentre de cer-
tos limites de velocidade).

Em alguns casos, no dia a dia, as duas super-
fícies que trocam força de atrito apresentam coe-
ficiente de atrito estático e cinético tão próximos 
que, para feito prático, podemos considerá-los 
iguais. Quando isso ocorre, a intensidade da força 
de atrito estático máxima e a intensidade da força 
de atrito cinético são iguais.

FORÇAS EM TRAJETÓRIAS CURVILÍNEAS
Em movimentos curvilíneos, costuma-se de-

compor a força resultante em duas componentes, 
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.

 � a força centrípeta (Fcp), que está relaciona-
da com a variação da direção de v


.

FORÇA TANGENCIAL (F


t)
Como dissemos anteriormente, a força tan-

gencial produz uma aceleração na direção da ve-
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.
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 � Módulo: Ft = m × at
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rial em cada ponto (radial).
 � Sentido: o mesmo de v
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for acelerado, ou oposto ao de v

, se for re-

tardado.

Força centrípeta (F


cp)
Como dissemos anteriormente, nos movimentos 
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.

Pelo princípio fundamental da Dinâmica (2ª Lei 
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2

cp c
2

p
m R× vF =m × a = = m × 

R
ω



 � Módulo: 
2

cp c
2

p
m R× vF =m × a = = m × 

R
ω

 , onde ω é a ve-
locidade angular e R é o raio da trajetória.

 � Direção: radial.
 � Sentido: orientado para o centro de curva-

tura da trajetória.

Alguns exemplos de situações muito explora-
das nos vestibulares

A) Movimento curvilíneo uniforme
No movimento curvilíneo uniforme, o mó-
dulo de não muda. Conseqüentemente, do 
exposto nos itens anteriores, podemos con-
cluir que:

Ft = 0 FR = FCP = m × acp

B) Bloco preso a um fio em MCU num plano 
horizontal
Neste caso, a força que atua na direção ra-
dial é a tração T. Portanto, teremos:
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2

cp
m × vT = F =

R

FN = P
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 � Lombada

N(A) cp(A

2
A

)
m × v

R
P - F  = F  = 

 � Depressão

N(B) cp(B)

2
Bm × v

R
F - P = F  = 
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N cp

2m × v
R

F + P = F  = 
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N cp

2

min
m × v v  = R × gF + P = F  = 

R
⇒
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as forças que atuam num veículo são a nor-
mal FN, o peso P e a força de atrito Fat, de 
escorregamento lateral. A força normal FN e 
o peso P se cancelam e a força de atrito 
Fat garante a aceleração centrípeta para o 
veículo fazer a curva:

at p

2

c R
F = m    × v= F

FN = P

F) PISTA SOBRELEVADA
Se o coeficiente de atrito entre o pneu e a 

estrada for pequeno, a velocidade máxima 
diminui e a segurança do veículo é afetada. 
Resolve-se essa dificuldade construindo-se 
estradas sobrelevadas. Nelas, a força nor-
mal Fn deixa de ser vertical e passa a se 
adicionar vetorialmente com a força peso 
P, dando a resultante centrípeta Fcp. Assim, 
teremos:
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G) PÊNDULO CÔNICO
Considere uma massa m presa a um fio 

inextensível, de peso desprezível, e que 
gira num plano horizontal com uma veloci-
dade angular constituindo um pêndulo côni-
co. Para esse caso, temos:

tg θ = 
F
P

= ω R
g

cp
2

H) ROTOR
Em alguns parques de diversões, existe 

um aparelho que consiste num cilindro ver-
tical de raio R girando em torno de seu eixo.

Uma pessoa fica encostada na parede 
interna e o cilindro começa a girar com uma 
velocidade angular (ω). Quando essa ve-
locidade atinge um certo valor, o piso hori-
zontal é retirado e a pessoa não escorrega 
verticalmente.

Na pessoa, atuam seu peso P, a força 
normal Fn e a força de atrito Fat de direção 
vertical, que equilibra o peso quando o piso 
é retirado. A resultante centrípeta é a pró-
pria força normal Fn. Então, podemos con-
cluir que:

Fat = P

FN = Fcp = m × ω2R

EXERCÍCIOS BASE
QUESTÃO 1 (Enem 2017)
Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a 
força que o cinto de segurança exerce sobre o 
tórax e abdômen do motorista pode causar lesões 
graves nos órgãos internos. Pensando na segu-
rança do seu produto, um fabricante de automó-
veis realizou testes em cinco modelos diferentes 
de cinto. Os testes simularam uma colisão de 
0,30 segundo de duração, e os bonecos que re-
presentavam os ocupantes foram equipados com 
acelerômetros. Esse equipamento registra o mó-
dulo da desaceleração do boneco em função do 
tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, 
dimensões dos cintos e velocidade imediatamen-
te antes e após o impacto foram os mesmos para 
todos os testes. O resultado final obtido está no 
gráfico de aceleração por tempo.

Qual modelo de cinto oferece menor risco de le-
são interna ao motorista? 
A	 1   
B	 2   
C	 3   
D	 4   
E	 5   
  
QUESTÃO 2 (Enem 2ª aplicação 2016)
No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, 
com cerca de 10 m de diâmetro, passou a 12 mil 
quilômetros do planeta Terra, uma distância me-
nor do que a órbita de um satélite. A trajetória do 
asteroide é apresentada
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A explicação física para a trajetória descrita é o 
fato de o asteroide 
A	 deslocar-se em um local onde a resistência 

do ar é nula.   
B	 deslocar-se em um ambiente onde não há 

interação gravitacional.   
C	 sofrer a ação de uma força resultante no 

mesmo sentido de sua velocidade.   
D	 sofrer a ação de uma força gravitacional re-

sultante no sentido contrário ao de sua ve-
locidade.   

E	 estar sob a ação de uma força resultante 
cuja direção é diferente da direção de sua 
velocidade.   

  
QUESTÃO 3 (Enem 2016)
Uma invenção que significou um grande avanço 
tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou 
a associação de polias, é atribuída a Arquimedes 
(287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em as-
sociar uma série de polias móveis a uma polia 
fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para 
esse aparato. É relatado que Arquimedes teria 
demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo 
desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia 
da praia, um navio repleto de passageiros e car-
gas, algo que seria impossível sem a participa-
ção de muitos homens. Suponha que a massa do 
navio era de 3.000 kg que o coeficiente de atrito 
estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que 
Arquimedes tenha puxado o navio com uma força 
F,
r

 paralela à direção do movimento e de módulo 
igual a 400N.
Considere os fios e as polias ideais, a aceleração 
da gravidade igual a 10 m/s2 e que a superfície da 
praia é perfeitamente horizontal.

O número mínimo de polias móveis usados, nes-
sa situação, por Arquimedes foi 
A	 3.
B	 6.
C	 7.
D	 8.
E	 10.
  

QUESTÃO 4 (Enem 2ª aplicação 2016)
A figura mostra uma balança de braços iguais, em 
equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa 
m e a indicação de uma balança de força na Lua, 
onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 M/s2 
sobre a qual foi colocada uma massa M.

A razão das massas 
M
m  é 

A	 4,0.   
B	 2,5.   
C	 0,4.   
D	 1,0.   
E	 0,25.   
  
QUESTÃO 5 (Enem PPL 2015)
Num sistema de freio convencional, as rodas do 
carro travam e os pneus derrapam no solo, caso 
a força exercida sobre o pedal seja muito inten-
sa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, 
mantendo a força de atrito no seu valor estático 
máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito 
estático da borracha em contato com o concreto 
vale µe= 10 e o coeficiente de atrito cinético para 
o mesmo par de materiais é µe= 0,75 Dois car-
ros, com velocidades iniciais iguais a 108 km/h, 
iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente 
horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 
tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática 
máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as 
rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a 
cinética. Considere g = 10 m/s2

As distâncias, medidas a partir do ponto em que 
iniciam a frenagem, que os carros 1 (d1) e 2 (d2)  
percorrem até parar são, respectivamente, 
A	 d1 = 45 m e d2 = 60 m.   
B	 d1 = 60 m e d2 = 45 m.    
C	 d1 = 90 m e d2 = 120 m.    
D	 d1 = 5,8 × 102 m e d2 = 7,8 × 102 m.    
E	 d1 = 7,8 × 102 m e d2 = 5,8 × 102 m.    
  
QUESTÃO 6 (Enem PPL 2015)
Observações astronômicas indicam que no cen-
tro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmen-
te exista um buraco negro cuja massa é igual a 
milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica 
simples para estimar a massa desse buraco ne-
gro consiste em observar algum objeto que orbite 
ao seu redor e medir o período de uma rotação 
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Considere uma massa m presa a um fio 

inextensível, de peso desprezível, e que 
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Em alguns parques de diversões, existe 
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vertical, que equilibra o peso quando o piso 
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força que o cinto de segurança exerce sobre o 
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veis realizou testes em cinco modelos diferentes 
de cinto. Os testes simularam uma colisão de 
0,30 segundo de duração, e os bonecos que re-
presentavam os ocupantes foram equipados com 
acelerômetros. Esse equipamento registra o mó-
dulo da desaceleração do boneco em função do 
tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, 
dimensões dos cintos e velocidade imediatamen-
te antes e após o impacto foram os mesmos para 
todos os testes. O resultado final obtido está no 
gráfico de aceleração por tempo.

Qual modelo de cinto oferece menor risco de le-
são interna ao motorista? 
A	 1   
B	 2   
C	 3   
D	 4   
E	 5   
  
QUESTÃO 2 (Enem 2ª aplicação 2016)
No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, 
com cerca de 10 m de diâmetro, passou a 12 mil 
quilômetros do planeta Terra, uma distância me-
nor do que a órbita de um satélite. A trajetória do 
asteroide é apresentada
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A explicação física para a trajetória descrita é o 
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A	 deslocar-se em um local onde a resistência 
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D	 sofrer a ação de uma força gravitacional re-
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E	 estar sob a ação de uma força resultante 
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(287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em as-
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demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo 
desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia 
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estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que 
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da gravidade igual a 10 m/s2 e que a superfície da 
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equilíbrio, na Terra, onde foi colocada uma massa 
m e a indicação de uma balança de força na Lua, 
onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 M/s2 
sobre a qual foi colocada uma massa M.
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Num sistema de freio convencional, as rodas do 
carro travam e os pneus derrapam no solo, caso 
a força exercida sobre o pedal seja muito inten-
sa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, 
mantendo a força de atrito no seu valor estático 
máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito 
estático da borracha em contato com o concreto 
vale µe= 10 e o coeficiente de atrito cinético para 
o mesmo par de materiais é µe= 0,75 Dois car-
ros, com velocidades iniciais iguais a 108 km/h, 
iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente 
horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 
tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática 
máxima para a frenagem; já o carro 2 trava as 
rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a 
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completa, T, bem como o raio médio,  R, da órbi-
ta do objeto, que supostamente se desloca, com 
boa aproximação, em movimento circular unifor-
me. Nessa situação, considere que a força resul-
tante, devido ao movimento circular, é igual, em 
magnitude, à força gravitacional que o buraco ne-
gro exerce sobre o objeto.
A partir do conhecimento do período de rotação, 
da distância média e da constante gravitacional,  
G, a massa do buraco negro é 

QUESTÃO 8 (Enem 2014)
Um professor utiliza essa história em quadrinhos 
para discutir com os estudantes o movimento de 
satélites. Nesse sentido, pede a eles que anali-
sem o movimento do coelhinho, considerando o 
módulo da velocidade constante.

Desprezando a existência de forças dissipativas, 
o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no 
terceiro quadrinho, é 
A	 nulo.   
B	 paralelo à sua velocidade linear e no mes-

mo sentido.   
C	 paralelo à sua velocidade linear e no senti-

do oposto.   
D	 perpendicular à sua velocidade linear e diri-

gido para o centro da Terra.   
E	 perpendicular à sua velocidade linear e diri-

gido para fora da superfície da Terra.   
  
QUESTÃO 9 (Enem 2014) 
Para entender os movimentos dos corpos, Galileu 
discutiu o movimento de uma esfera de metal em 
dois planos inclinados sem atritos e com a possi-
bilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, 
conforme mostra a figura. Na descrição do expe-

A	  4π R
GT

.
2 2

2   

B	 π R
2GT2

.
2 3

C	
2π2R3

2GT2
.

D	
4π2R3

GT2
.

E	
π2R5

GT2
.

  

QUESTÃO 7 (Enem 2015) 
Em um experimento, um professor levou para a 
sala de aula um saco de arroz, um pedaço de 
madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica 
e homogênea. Ele propôs que fizessem a medi-
ção da massa da barra utilizando esses objetos. 
Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, 
dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida 
apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco 
de arroz pendurado em uma de suas extremida-
des, até atingir a situação de equilíbrio.

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida 
pelos alunos? 
A	 3,00 kg   
B	 3,75 kg
C	 5,00 kg   
D	 6,00 kg   
E	 15,00 kg  
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rimento, quando a esfera de metal é abandonada 
para descer um plano inclinado de um determina-
do nível, ela sempre atinge, no plano ascenden-
te, no máximo, um nível igual àquele em que foi 
abandonada.

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 
reduzido a zero, a esfera 
A	 manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso resultante sobre ela será nulo.   
B	 manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso da descida continuará a empurrá-la.   
C	 diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois não haverá mais impulso para empurrá-la.   
D	 diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois o impulso resultante será contrário ao 
seu movimento.   

E	 aumentará gradativamente a sua velocida-
de, pois não haverá nenhum impulso con-
trário ao seu movimento.   

  
QUESTÃO 10 (Enem 2013)
Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um 
paraquedista cai verticalmente até atingir a velo-
cidade limite. No instante em que o paraquedas 
é aberto (instante TA), ocorre a diminuição de sua 
velocidade de queda. Algum tempo após a aber-
tura do paraquedas, ele passa a ter velocidade 
de queda constante, que possibilita sua aterrissa-
gem em segurança.
Que gráfico representa a força resultante sobre o 
paraquedista, durante o seu movimento de que-
da? 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1 (Enem 2013)
Uma pessoa necessita da força de atrito em seus 
pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, 
uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta 
será auxiliada pela força de atrito exercida pelo 
chão em seus pés.
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais 
são a direção e o sentido da força de atrito men-
cionada no texto? 
A	 Perpendicular ao plano e no mesmo sentido 

do movimento.   
B	 Paralelo ao plano e no sentido contrário ao 

movimento.   
C	 Paralelo ao plano e no mesmo sentido do 

movimento.   
D	 Horizontal e no mesmo sentido do movi-

mento.   
E	 Vertical e sentido para cima.   
  
QUESTÃO 2 (Enem PPL 2013)
Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada 
por algumas características da ferramenta utiliza-
da, habitualmente denominada chave de roda. As 
figuras representam alguns modelos de chaves 
de roda:
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completa, T, bem como o raio médio,  R, da órbi-
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tante, devido ao movimento circular, é igual, em 
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A partir do conhecimento do período de rotação, 
da distância média e da constante gravitacional,  
G, a massa do buraco negro é 

QUESTÃO 8 (Enem 2014)
Um professor utiliza essa história em quadrinhos 
para discutir com os estudantes o movimento de 
satélites. Nesse sentido, pede a eles que anali-
sem o movimento do coelhinho, considerando o 
módulo da velocidade constante.

Desprezando a existência de forças dissipativas, 
o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no 
terceiro quadrinho, é 
A	 nulo.   
B	 paralelo à sua velocidade linear e no mes-

mo sentido.   
C	 paralelo à sua velocidade linear e no senti-

do oposto.   
D	 perpendicular à sua velocidade linear e diri-

gido para o centro da Terra.   
E	 perpendicular à sua velocidade linear e diri-

gido para fora da superfície da Terra.   
  
QUESTÃO 9 (Enem 2014) 
Para entender os movimentos dos corpos, Galileu 
discutiu o movimento de uma esfera de metal em 
dois planos inclinados sem atritos e com a possi-
bilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, 
conforme mostra a figura. Na descrição do expe-
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QUESTÃO 7 (Enem 2015) 
Em um experimento, um professor levou para a 
sala de aula um saco de arroz, um pedaço de 
madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica 
e homogênea. Ele propôs que fizessem a medi-
ção da massa da barra utilizando esses objetos. 
Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, 
dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida 
apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco 
de arroz pendurado em uma de suas extremida-
des, até atingir a situação de equilíbrio.

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida 
pelos alunos? 
A	 3,00 kg   
B	 3,75 kg
C	 5,00 kg   
D	 6,00 kg   
E	 15,00 kg  
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rimento, quando a esfera de metal é abandonada 
para descer um plano inclinado de um determina-
do nível, ela sempre atinge, no plano ascenden-
te, no máximo, um nível igual àquele em que foi 
abandonada.

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 
reduzido a zero, a esfera 
A	 manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso resultante sobre ela será nulo.   
B	 manterá sua velocidade constante, pois o 

impulso da descida continuará a empurrá-la.   
C	 diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois não haverá mais impulso para empurrá-la.   
D	 diminuirá gradativamente a sua velocidade, 

pois o impulso resultante será contrário ao 
seu movimento.   

E	 aumentará gradativamente a sua velocida-
de, pois não haverá nenhum impulso con-
trário ao seu movimento.   

  
QUESTÃO 10 (Enem 2013)
Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um 
paraquedista cai verticalmente até atingir a velo-
cidade limite. No instante em que o paraquedas 
é aberto (instante TA), ocorre a diminuição de sua 
velocidade de queda. Algum tempo após a aber-
tura do paraquedas, ele passa a ter velocidade 
de queda constante, que possibilita sua aterrissa-
gem em segurança.
Que gráfico representa a força resultante sobre o 
paraquedista, durante o seu movimento de que-
da? 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1 (Enem 2013)
Uma pessoa necessita da força de atrito em seus 
pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, 
uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta 
será auxiliada pela força de atrito exercida pelo 
chão em seus pés.
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais 
são a direção e o sentido da força de atrito men-
cionada no texto? 
A	 Perpendicular ao plano e no mesmo sentido 

do movimento.   
B	 Paralelo ao plano e no sentido contrário ao 

movimento.   
C	 Paralelo ao plano e no mesmo sentido do 

movimento.   
D	 Horizontal e no mesmo sentido do movi-

mento.   
E	 Vertical e sentido para cima.   
  
QUESTÃO 2 (Enem PPL 2013)
Retirar a roda de um carro é uma tarefa facilitada 
por algumas características da ferramenta utiliza-
da, habitualmente denominada chave de roda. As 
figuras representam alguns modelos de chaves 
de roda:
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Em condições usuais, qual desses modelos per-
mite a retirada da roda com mais facilidade? 
A	 1, em função de o momento da força ser menor.   
B	 1, em função da ação de um binário de forças.   
C	 2, em função de o braço da força aplicada 

ser maior.   
D	 3, em função de o braço da força aplicada 

poder variar.   
E	 3, em função de o momento da força produ-

zida ser maior.   
  
QUESTÃO 3 (Enem PPL 2012)
Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro re-
volucionário em que propunha a Terra girando em 
torno do seu próprio eixo e rodando em torno do 
Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que 
acredita que a Terra é o centro do universo. Para 
os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o 
leste, coisas como nuvens e pássaros, que não 
estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se 
movendo do leste para o oeste, justamente como 
o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, base-
ando-se em experiências, rebateu a crítica aristo-
télica, confirmando assim o sistema de Copérnico. 
Seu argumento, adaptado para a nossa época, é 
se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em 
repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. 
Mas se o vagão estiver se movendo com veloci-
dade constante, a bola também cai junto a seus 
pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a 
compartilhar do movimento do vagão.
O princípio físico usado por Galileu para rebater o 
argumento aristotélico foi  
A	 a lei da inércia.    
B	 ação e reação.    
C	 a segunda lei de Newton.    
D	 a conservação da energia.    
E	 o princípio da equivalência.   
  
QUESTÃO 4 (Enem PPL 2012) 
Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a 
ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo 
de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter 
aprendido na escola que não poderia puxar o mó-
vel, pois a Terceira Lei de Newton define que se 
puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de 
volta, e assim não conseguirá exercer uma força 
que possa colocá-lo em movimento. 
Qual argumento a mãe utilizará para apontar o 
erro de interpretação do garoto?  
A	 A força de ação é aquela exercida pelo garoto.    
B	 A força resultante sobre o móvel é sempre nula.    
C	 As forças que o chão exerce sobre o garoto 

se anulam.    

D	 A força de ação é um pouco maior que a 
força de reação.    

E	 O par de forças de ação e reação não atua 
em um mesmo corpo.   

  
QUESTÃO 5 (Enem 2012)
Os freios ABS são uma importante medida de se-
gurança no trânsito, os quais funcionam para im-
pedir o travamento das rodas do carro quando o 
sistema de freios é acionado, liberando as rodas 
quando estão no limiar do deslizamento. Quando 
as rodas travam, a força de frenagem é governa-
da pelo atrito cinético.
As representações esquemáticas da força de atri-
to fat entre os pneus e a pista, em função da pres-
são p aplicada no pedal de freio, para carros sem 
ABS e com ABS, respectivamente, são: 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

  
QUESTÃO 6 (Enem PPL 2012)
O freio ABS é um sistema que evita que as ro-
das de um automóvel sejam bloqueadas du-
rante uma frenagem forte e entrem em derra-
pagem. Testes demonstram que, a partir de 
uma dada velocidade, a distância de frenagem 
será menor se for evitado o bloqueio das rodas.  

97

FÍSICA

O ganho na eficiência da frenagem na ausência 
de bloqueio das rodas resulta do fato de  
A	 o coeficiente de atrito estático tornar-se 

igual ao dinâmico momento antes da der-
rapagem.    

B	 o coeficiente de atrito estático ser maior que 
o dinâmico, independentemente da superfí-
cie de contato entre os pneus e o pavimen-
to.   

C	 o coeficiente de atrito estático ser menor 
que o dinâmico, independentemente da su-
perfície de contato entre os pneus e o pavi-
mento.    

D	 a superfície de contato entre os pneus e o 
pavimento ser maior com as rodas desblo-
queadas, independentemente do coeficien-
te de atrito.    

E	 a superfície de contato entre os pneus e o 
pavimento ser maior com as rodas desblo-
queadas e o coeficiente de atrito estático 
ser maior que o dinâmico.   

  
QUESTÃO 7 (Enem 2012)
O mecanismo que permite articular uma porta (de 
um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normal-
mente, são necessárias duas ou mais dobradiças 
para que a porta seja fixada no móvel ou no por-
tal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser 
articulada com facilidade.
No plano, o diagrama vetorial das forças que as 
dobradiças exercem na porta está representado 
em 

QUESTÃO 8 (Enem 2011)
Partículas suspensas em um fluido apresentam 
contínua movimentação aleatória, chamado mo-
vimento browniano, causado pelos choques das 
partículas que compõe o fluido. A ideia de um in-
ventor era construir uma série de palhetas, mon-
tadas sobre um eixo, que seriam postas em movi-
mento pela agitação das partículas ao seu redor. 
Como o movimento ocorreria igualmente em am-
bos os sentidos de rotação, o cientista concebeu 
um segundo elemento, um dente de engrenagem 
assimétrico. Assim, em escala muito pequena, 
este tipo de motor poderia executar trabalho, por 
exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O 
esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir.

A explicação para a necessidade do uso da en-
grenagem com trava é: 
A	 O travamento do motor, para que ele não se 

solte aleatoriamente.   
B	 A seleção da velocidade, controlada pela 

pressão nos dentes da engrenagem.   
C	 O controle do sentido da velocidade tangen-

cial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura 
do seu valor.   

D	 A determinação do movimento, devido ao 
caráter aleatório, cuja tendência é o equi-
líbrio.   

E	 A escolha do ângulo a ser girado, sendo 
possível, inclusive, medi-lo pelo número de 
dentes da engrenagem.   

  
QUESTÃO 9 (Enem 2009)
O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espa-
ço com cinco astronautas a bordo e uma câme-
ra nova, que iria substituir uma outra danificada 
por um curto-circuito no telescópio Hubble. De-
pois de entrarem em órbita a 560 km de altura, 
os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    
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Em condições usuais, qual desses modelos per-
mite a retirada da roda com mais facilidade? 
A	 1, em função de o momento da força ser menor.   
B	 1, em função da ação de um binário de forças.   
C	 2, em função de o braço da força aplicada 

ser maior.   
D	 3, em função de o braço da força aplicada 

poder variar.   
E	 3, em função de o momento da força produ-

zida ser maior.   
  
QUESTÃO 3 (Enem PPL 2012)
Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro re-
volucionário em que propunha a Terra girando em 
torno do seu próprio eixo e rodando em torno do 
Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que 
acredita que a Terra é o centro do universo. Para 
os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o 
leste, coisas como nuvens e pássaros, que não 
estão presas à Terra, pareceriam estar sempre se 
movendo do leste para o oeste, justamente como 
o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, base-
ando-se em experiências, rebateu a crítica aristo-
télica, confirmando assim o sistema de Copérnico. 
Seu argumento, adaptado para a nossa época, é 
se uma pessoa, dentro de um vagão de trem em 
repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. 
Mas se o vagão estiver se movendo com veloci-
dade constante, a bola também cai junto a seus 
pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a 
compartilhar do movimento do vagão.
O princípio físico usado por Galileu para rebater o 
argumento aristotélico foi  
A	 a lei da inércia.    
B	 ação e reação.    
C	 a segunda lei de Newton.    
D	 a conservação da energia.    
E	 o princípio da equivalência.   
  
QUESTÃO 4 (Enem PPL 2012) 
Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a 
ajudasse, deslocando um móvel para mudá-lo 
de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter 
aprendido na escola que não poderia puxar o mó-
vel, pois a Terceira Lei de Newton define que se 
puxar o móvel, o móvel o puxará igualmente de 
volta, e assim não conseguirá exercer uma força 
que possa colocá-lo em movimento. 
Qual argumento a mãe utilizará para apontar o 
erro de interpretação do garoto?  
A	 A força de ação é aquela exercida pelo garoto.    
B	 A força resultante sobre o móvel é sempre nula.    
C	 As forças que o chão exerce sobre o garoto 

se anulam.    

D	 A força de ação é um pouco maior que a 
força de reação.    

E	 O par de forças de ação e reação não atua 
em um mesmo corpo.   

  
QUESTÃO 5 (Enem 2012)
Os freios ABS são uma importante medida de se-
gurança no trânsito, os quais funcionam para im-
pedir o travamento das rodas do carro quando o 
sistema de freios é acionado, liberando as rodas 
quando estão no limiar do deslizamento. Quando 
as rodas travam, a força de frenagem é governa-
da pelo atrito cinético.
As representações esquemáticas da força de atri-
to fat entre os pneus e a pista, em função da pres-
são p aplicada no pedal de freio, para carros sem 
ABS e com ABS, respectivamente, são: 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

  
QUESTÃO 6 (Enem PPL 2012)
O freio ABS é um sistema que evita que as ro-
das de um automóvel sejam bloqueadas du-
rante uma frenagem forte e entrem em derra-
pagem. Testes demonstram que, a partir de 
uma dada velocidade, a distância de frenagem 
será menor se for evitado o bloqueio das rodas.  
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O ganho na eficiência da frenagem na ausência 
de bloqueio das rodas resulta do fato de  
A	 o coeficiente de atrito estático tornar-se 

igual ao dinâmico momento antes da der-
rapagem.    

B	 o coeficiente de atrito estático ser maior que 
o dinâmico, independentemente da superfí-
cie de contato entre os pneus e o pavimen-
to.   

C	 o coeficiente de atrito estático ser menor 
que o dinâmico, independentemente da su-
perfície de contato entre os pneus e o pavi-
mento.    

D	 a superfície de contato entre os pneus e o 
pavimento ser maior com as rodas desblo-
queadas, independentemente do coeficien-
te de atrito.    

E	 a superfície de contato entre os pneus e o 
pavimento ser maior com as rodas desblo-
queadas e o coeficiente de atrito estático 
ser maior que o dinâmico.   

  
QUESTÃO 7 (Enem 2012)
O mecanismo que permite articular uma porta (de 
um móvel ou de acesso) é a dobradiça. Normal-
mente, são necessárias duas ou mais dobradiças 
para que a porta seja fixada no móvel ou no por-
tal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser 
articulada com facilidade.
No plano, o diagrama vetorial das forças que as 
dobradiças exercem na porta está representado 
em 

QUESTÃO 8 (Enem 2011)
Partículas suspensas em um fluido apresentam 
contínua movimentação aleatória, chamado mo-
vimento browniano, causado pelos choques das 
partículas que compõe o fluido. A ideia de um in-
ventor era construir uma série de palhetas, mon-
tadas sobre um eixo, que seriam postas em movi-
mento pela agitação das partículas ao seu redor. 
Como o movimento ocorreria igualmente em am-
bos os sentidos de rotação, o cientista concebeu 
um segundo elemento, um dente de engrenagem 
assimétrico. Assim, em escala muito pequena, 
este tipo de motor poderia executar trabalho, por 
exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O 
esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir.

A explicação para a necessidade do uso da en-
grenagem com trava é: 
A	 O travamento do motor, para que ele não se 

solte aleatoriamente.   
B	 A seleção da velocidade, controlada pela 

pressão nos dentes da engrenagem.   
C	 O controle do sentido da velocidade tangen-

cial, permitindo, inclusive, uma fácil leitura 
do seu valor.   

D	 A determinação do movimento, devido ao 
caráter aleatório, cuja tendência é o equi-
líbrio.   

E	 A escolha do ângulo a ser girado, sendo 
possível, inclusive, medi-lo pelo número de 
dentes da engrenagem.   

  
QUESTÃO 9 (Enem 2009)
O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espa-
ço com cinco astronautas a bordo e uma câme-
ra nova, que iria substituir uma outra danificada 
por um curto-circuito no telescópio Hubble. De-
pois de entrarem em órbita a 560 km de altura, 
os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    
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astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao 
telescópio.
Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: 
“Esse telescópio tem a massa grande, mas o 
peso é pequeno.”

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se 
afirmar que a frase dita pelo astronauta 
A	 se justifica porque o tamanho do telescó-

pio determina a sua massa, enquanto seu 
pequeno peso decorre da falta de ação da 
aceleração da gravidade.   

B	 se justifica ao verificar que a inércia do te-
lescópio é grande comparada à dele pró-
prio, e que o peso do telescópio é pequeno 
porque a atração gravitacional criada por 
sua massa era pequena.   

C	 não se justifica, porque a avaliação da mas-
sa e do peso de objetos em órbita tem por 
base as leis de Kepler, que não se aplicam 
a satélites artificiais.   

D	 não se justifica, porque a força-peso é a for-
ça exercida pela gravidade terrestre, neste 
caso, sobre o telescópio e é a responsável 
por manter o próprio telescópio em órbita.   

E	 não se justifica, pois a ação da força-peso 
implica a ação de uma força de reação con-
trária, que não existe naquele ambiente. A 
massa do telescópio poderia ser avaliada 
simplesmente pelo seu volume.   

  
QUESTÃO 10 (Enem 2009)
O Brasil pode se transformar no primeiro país das 
Américas a entrar no seleto grupo das nações que 
dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transpor-
tes prevê o lançamento do edital de licitação in-
ternacional para a construção da ferrovia de alta 
velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 
quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a 
Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 
uma hora e 25 minutos.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser 
enfrentado na escolha do trajeto que será percor-
rido pelo trem é o dimensionamento das curvas. 
Considerando-se que uma aceleração lateral con-
fortável para os passageiros e segura para o trem 
seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravi-
dade (considerada igual a 10 m/s2), e que a velo-
cidade do trem se mantenha constante em todo o 
percurso, seria correto prever que as curvas exis-
tentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura 
mínimo de, aproximadamente, 
A	 80 m.   
B	 430 m.   
C	 800 m.   
D	 1.600 m.   
E	 6.400 m.   

QUESTÃO 11 (Enem 2006)  
Na preparação da madeira em uma indústria de 
móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de 
quatro grupos de polias, como ilustra o esquema 
a seguir. Em cada grupo, duas polias de tama-
nhos diferentes são interligadas por uma correia 
provida de lixa. Uma prancha de madeira é em-
purrada pelas polias, no sentido A B→  (como 
indicado no esquema), ao mesmo tempo em que 
um sistema é acionado para frear seu movimento, 
de modo que a velocidade da prancha seja infe-
rior à da lixa.

O equipamento anteriormente descrito funciona com 
os grupos de polias girando da seguinte forma:  
A	 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido 

anti-horário.    
B	 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido 

anti-horário.    
C	 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sen-

tido horário.    
D	 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido 

anti-horário.    
E	 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.   
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QUESTÃO 12 (Enem 1998)  
Um portão está fixo em um muro por duas dobra-
diças A e B, conforme mostra a figura, sendo P o 
peso do portão. 

 

 

Caso um garoto se dependure no portão pela ex-
tremidade livre, e supondo que as reações má-
ximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais,  
A	 é mais provável que a dobradiça A arreben-

te primeiro que a B.   
B	 é mais provável que a dobradiça B arreben-

te primeiro que a A.   
C	 seguramente as dobradiças A e B arreben-

tarão simultaneamente.   
D	 nenhuma delas sofrerá qualquer esforço.   
E	 o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria.   
 
QUESTÃO 13 (Enem 1998)
As bicicletas possuem uma corrente que liga uma 
coroa dentada dianteira, movimentada pelos pe-
dais, a uma coroa localizada no eixo da roda tra-
seira, como mostra a figura.

O número de voltas dadas pela roda traseira a 
cada pedalada depende do tamanho relativo des-
tas coroas. 
Com relação ao funcionamento de uma bicicleta 
de marchas, onde cada marcha é uma combina-
ção de uma das coroas dianteiras com uma das 
coroas traseiras, são formuladas as seguintes 
afirmativas:
I. numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras 

e cinco traseiras, temos um total de dez mar-
chas possíveis onde cada marcha representa a 
associação de uma das coroas dianteiras com 
uma das traseiras.

II. em alta velocidade, convém acionar a coroa 

dianteira de maior raio com a coroa traseira de 
maior raio também.

III. em uma subida íngreme, convém acionar a co-
roa dianteira de menor raio e a coroa traseira 
de maior raio.

Entre as afirmações anteriores, estão corretas: 
A	 I e III apenas.   
B	 I, II e III apenas.   
C	 I e II apenas.   
D	 II apenas.   
E	 III apenas.   

SOLUÇÃO
EXERCÍCIOS BASE
Resposta da questão 1:  [B]
Pelo gráfico, o cinto que apresenta o menor valor 
de amplitude para a aceleração é o 2, sendo por-
tanto o mais seguro.  

Resposta da questão 2: [E]
Quando a força resultante tem a mesma direção 
da velocidade o movimento é retilíneo, podendo 
ser acelerado ou retardado, de acordo com os 
sentidos de ambas as grandezas. 
No trecho em que o movimento é curvilíneo, há a 
componente centrípeta, não tendo a força resul-
tante a mesma direção da velocidade.  

Resposta da questão 3: [B]
A vantagem mecânica de um sistema é dada pela 
razão entre a força resistente e a força potente.
Na situação apresentada, a força resistente é a 
intensidade da força de atrito máxima máx(A ).

máx e e máxA N mg 0,8 3.000 10  A 24.000 N.ì ì= = = ⋅ ⋅ ⇒ =

A força potente, aplicada por Arquimedes, teve in-
tensidade F 400 N.=

A vantagem mecânica foi, então:
máx

M M
A 24.000V   V 60.

F 400
= = ⇒ =

Somente com a polia fixa, a vantagem mecânica 
é igual a 1.  Para cada polia móvel acrescentada 
ao sistema, a vantagem mecânica é multiplicada 
por 2.  A tabela apresenta a vantagem mecânica 

M(V )  em função do número de polias móveis (n).

n VM

1 21 = 2

2  22 = 4

3  23 = 8

M
n

M
22
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astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao 
telescópio.
Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: 
“Esse telescópio tem a massa grande, mas o 
peso é pequeno.”

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se 
afirmar que a frase dita pelo astronauta 
A	 se justifica porque o tamanho do telescó-

pio determina a sua massa, enquanto seu 
pequeno peso decorre da falta de ação da 
aceleração da gravidade.   

B	 se justifica ao verificar que a inércia do te-
lescópio é grande comparada à dele pró-
prio, e que o peso do telescópio é pequeno 
porque a atração gravitacional criada por 
sua massa era pequena.   

C	 não se justifica, porque a avaliação da mas-
sa e do peso de objetos em órbita tem por 
base as leis de Kepler, que não se aplicam 
a satélites artificiais.   

D	 não se justifica, porque a força-peso é a for-
ça exercida pela gravidade terrestre, neste 
caso, sobre o telescópio e é a responsável 
por manter o próprio telescópio em órbita.   

E	 não se justifica, pois a ação da força-peso 
implica a ação de uma força de reação con-
trária, que não existe naquele ambiente. A 
massa do telescópio poderia ser avaliada 
simplesmente pelo seu volume.   

  
QUESTÃO 10 (Enem 2009)
O Brasil pode se transformar no primeiro país das 
Américas a entrar no seleto grupo das nações que 
dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transpor-
tes prevê o lançamento do edital de licitação in-
ternacional para a construção da ferrovia de alta 
velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 
quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a 
Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 
uma hora e 25 minutos.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009.

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser 
enfrentado na escolha do trajeto que será percor-
rido pelo trem é o dimensionamento das curvas. 
Considerando-se que uma aceleração lateral con-
fortável para os passageiros e segura para o trem 
seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravi-
dade (considerada igual a 10 m/s2), e que a velo-
cidade do trem se mantenha constante em todo o 
percurso, seria correto prever que as curvas exis-
tentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura 
mínimo de, aproximadamente, 
A	 80 m.   
B	 430 m.   
C	 800 m.   
D	 1.600 m.   
E	 6.400 m.   

QUESTÃO 11 (Enem 2006)  
Na preparação da madeira em uma indústria de 
móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de 
quatro grupos de polias, como ilustra o esquema 
a seguir. Em cada grupo, duas polias de tama-
nhos diferentes são interligadas por uma correia 
provida de lixa. Uma prancha de madeira é em-
purrada pelas polias, no sentido A B→  (como 
indicado no esquema), ao mesmo tempo em que 
um sistema é acionado para frear seu movimento, 
de modo que a velocidade da prancha seja infe-
rior à da lixa.

O equipamento anteriormente descrito funciona com 
os grupos de polias girando da seguinte forma:  
A	 1 e 2 no sentido horário; 3 e 4 no sentido 

anti-horário.    
B	 1 e 3 no sentido horário; 2 e 4 no sentido 

anti-horário.    
C	 1 e 2 no sentido anti-horário; 3 e 4 no sen-

tido horário.    
D	 1 e 4 no sentido horário; 2 e 3 no sentido 

anti-horário.    
E	 1, 2, 3 e 4 no sentido anti-horário.   
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QUESTÃO 12 (Enem 1998)  
Um portão está fixo em um muro por duas dobra-
diças A e B, conforme mostra a figura, sendo P o 
peso do portão. 

 

 

Caso um garoto se dependure no portão pela ex-
tremidade livre, e supondo que as reações má-
ximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais,  
A	 é mais provável que a dobradiça A arreben-

te primeiro que a B.   
B	 é mais provável que a dobradiça B arreben-

te primeiro que a A.   
C	 seguramente as dobradiças A e B arreben-

tarão simultaneamente.   
D	 nenhuma delas sofrerá qualquer esforço.   
E	 o portão quebraria ao meio, ou nada sofreria.   
 
QUESTÃO 13 (Enem 1998)
As bicicletas possuem uma corrente que liga uma 
coroa dentada dianteira, movimentada pelos pe-
dais, a uma coroa localizada no eixo da roda tra-
seira, como mostra a figura.

O número de voltas dadas pela roda traseira a 
cada pedalada depende do tamanho relativo des-
tas coroas. 
Com relação ao funcionamento de uma bicicleta 
de marchas, onde cada marcha é uma combina-
ção de uma das coroas dianteiras com uma das 
coroas traseiras, são formuladas as seguintes 
afirmativas:
I. numa bicicleta que tenha duas coroas dianteiras 

e cinco traseiras, temos um total de dez mar-
chas possíveis onde cada marcha representa a 
associação de uma das coroas dianteiras com 
uma das traseiras.

II. em alta velocidade, convém acionar a coroa 

dianteira de maior raio com a coroa traseira de 
maior raio também.

III. em uma subida íngreme, convém acionar a co-
roa dianteira de menor raio e a coroa traseira 
de maior raio.

Entre as afirmações anteriores, estão corretas: 
A	 I e III apenas.   
B	 I, II e III apenas.   
C	 I e II apenas.   
D	 II apenas.   
E	 III apenas.   

SOLUÇÃO
EXERCÍCIOS BASE
Resposta da questão 1:  [B]
Pelo gráfico, o cinto que apresenta o menor valor 
de amplitude para a aceleração é o 2, sendo por-
tanto o mais seguro.  

Resposta da questão 2: [E]
Quando a força resultante tem a mesma direção 
da velocidade o movimento é retilíneo, podendo 
ser acelerado ou retardado, de acordo com os 
sentidos de ambas as grandezas. 
No trecho em que o movimento é curvilíneo, há a 
componente centrípeta, não tendo a força resul-
tante a mesma direção da velocidade.  

Resposta da questão 3: [B]
A vantagem mecânica de um sistema é dada pela 
razão entre a força resistente e a força potente.
Na situação apresentada, a força resistente é a 
intensidade da força de atrito máxima máx(A ).

máx e e máxA N mg 0,8 3.000 10  A 24.000 N.ì ì= = = ⋅ ⋅ ⇒ =

A força potente, aplicada por Arquimedes, teve in-
tensidade F 400 N.=

A vantagem mecânica foi, então:
máx

M M
A 24.000V   V 60.

F 400
= = ⇒ =

Somente com a polia fixa, a vantagem mecânica 
é igual a 1.  Para cada polia móvel acrescentada 
ao sistema, a vantagem mecânica é multiplicada 
por 2.  A tabela apresenta a vantagem mecânica 

M(V )  em função do número de polias móveis (n).

n VM

1 21 = 2

2  22 = 4

3  23 = 8

M
n

M
22
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Para Arquimedes ter conseguido mover o navio, a 
vantagem mecânica foi maior que 60
Assim:
2n > 60. Sabemos que 26 = 64  
 
Então o número mínimo de polias móveis usadas 
por Arquimedes foi 6. 

Resposta da questão 4: [B]
Para primeira figura, na superfície da Terra, se os 
braços da balança são iguais, as massas nas ex-
tremidades também são iguais. Assim, 
m 0,5 0,5  m 1kg.= + ⇒ =

A segunda figura mostra que o peso do bloco na 
superfície da Lua é 4 N.  Então:

Lua
Lua

P 4P Mg   M   M 2,5 kg.
g 1,6

= ⇒ = = ⇒ =

Fazendo a relação pedida.
M 2,5 M  2,5.
m 1 m

= ⇒ =
  

Resposta da questão 5: [A] 
Desconsiderando a resistência do ar, a resultante 
das forças resistivas sobre cada carro é a própria 
força de atrito.

atR F     m a N.ì= ⇒ =

Como a pista é horizontal, a força peso e a força 
normal têm mesma intensidade: 
N P mg.= =

Combinando as expressões obtidas:
m a N    m a m g    a g.ì ì ì= ⇒ = ⇒ =

Como o coeficiente de atrito é constante, cada 
movimento é uniformemente retardado (MUV), 
com velocidade final nula.
Aplicando a equação de Torricelli:

2 2 2
2 2 0 0

0
v v v

v v 2 a d    d     d .
2 a 2 gì
−

= − ⇒ = ⇒ =

Dados para as duas situações propostas: 
2

0 e cv 108km/h 30m/s; 1;  0,75; g 10 m/s .ì ì= = = = =

Assim:
22

0
1 1

e

22
0

2 2
c

30v 900d      d 45m.
2 g 2 1 10 20

30v 900d      d 60m.
2 g 2 0,75 10 15

ì

ì


 = = = ⇒ =

⋅ ⋅


 = = = ⇒ =
 ⋅ ⋅

Resposta da questão 6: [D]
A força gravitacional age como resultante centrí-

peta. Seja M a massa do buraco negro e m  mas-
sa do objeto orbitante. Combinando a lei de New-
ton da gravitação com a expressão da velocidade 
para o movimento circular uniforme, vem:

2 2 2 2 3

2 2 22
2

S 2 Rv v
t T R 2 R R 4 R 4 RM   M .

G T GGM m m v R T GTM v
R GR

Ä ð
Ä ð ð ð


= ⇒ =

  ⇒ = = ⇒ =  
  = ⇒ =



Resposta da questão 7: [E]
Na barra agem as três forças mostradas na figu-

ra: peso do saco arroz a(P ),
v

 o peso da barra b(P ),
v

 
agindo no centro de gravidade pois a barra é ho-

mogênea e a normal (N),
v

 no ponto de apoio.

Adotando o polo no ponto de apoio, chamando 
de u  o comprimento de cada divisão e fazendo o 
somatório dos momentos, temos:

( ) ( ) ( )
b a b a b bP PM M     m g u m g 3 u   m  3 5    m 15 kg.= ⇒ = ⇒ = ⇒ =v v

Resposta da questão 8: [A] 
Como o módulo da velocidade é constante, o mo-
vimento do coelhinho é circular uniforme, sendo 
nulo o módulo da componente tangencial da ace-
leração no terceiro quadrinho.  

Resposta da questão 9: [A] 
Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 
reduzido à zero, a esfera passa a se deslocar 
num plano horizontal. Sendo desprezíveis as for-
ças dissipativas, a resultante das forças sobre ela 
é nula, portanto o impulso da resultante também 
é nulo, ocorrendo conservação da quantidade de 
movimento. Então, por inércia, a velocidade se 
mantém constante.  

Resposta da questão 10: [B]
No início da queda, a única força atuante sobre 
o paraquedista (homem + paraquedas) é apenas 
o peso [para baixo (+)]. À medida que acelera, 
aumenta a força de resistência do ar, até que a 
resultante se anula, quando é atingida a velocida-
de limite. No instante (TA) em que o paraquedas 
é aberto, a força de resistência do ar aumenta 
abruptamente, ficando mais intensa que o peso, 
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invertendo o sentido da resultante [para cima (-)]. 
O movimento passa a ser retardado até ser atin-
gida a nova velocidade limite, quando a resultante 
volta a ser nula.  

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Resposta da questão 1: [C]
Quando a pessoa anda, ela aplica no solo uma 
força de atrito horizontal para trás. Pelo Princípio 
da Ação-Reação, o solo aplica nos pés da pessoa 
uma reação, para frente (no sentido do movimen-
to), paralela ao solo.  

Resposta da questão 2: [B]
Para forças de mesma intensidade (F), aplicadas 
perpendicularmente nas extremidades das ala-
vancas, para os três modelos, 1, 2 e 3, temos os 
respectivos momentos:

1

2 1 2 3

3

M F 40
M F 30   M M M .
M F 25

 = ⋅


= ⋅ ⇒ > >
 = ⋅

Resposta da questão 3: [A]
A lei de inércia afirma que um corpo tende sempre 
a manter seu estado de movimento ou de repou-
so. Manterá se a resultante das forças sobre ele 
for nula. No caso da bola solta dentro do vagão, a 
resultante das forças horizontais é nula, então, por 
inércia, ela mantém a componente horizontal de 
sua velocidade, caindo junto aos pés da pessoa.  

Resposta da questão 4:  [E]
Ação e reação são forças de mesma intensidade, 
mesma direção e sentidos opostos, porém, não 
se equilibram, pois não atuam no mesmo corpo.  

Resposta da questão 5:  [A]
Quando o carro não é provido de freios ABS, até 
um determinado valor de pressão no pedal, a for-
ça de atrito é crescente, até atingir o valor máximo 
(fatmáx); a partir desse valor de pressão, as rodas 
travam, e a força de atrito passa a ser cinética (fat-

cin), constante. Como o coeficiente de atrito cinéti-
co é menor que o estático, a força de atrito cinéti-
ca é menor que a força de atrito estático máxima.
Para o carro com freios ABS, no limite de travar, 
quando a força de atrito atinge o valor máximo 
(fatmáx), as rodas são liberadas, diminuindo ligeira-
mente o valor da força de atrito, que novamente 
aumenta até o limite de travar e, assim, suces-
sivamente, mesmo que aumente a pressão nos 
pedais.   

Resposta da questão 6:  [B]
O freio ABS é mais eficiente, pois impede o tra-
vamento das rodas, fazendo a frenagem com for-
ça de atrito estática, que é maior que a dinâmica, 
pois o coeficiente de atrito estático e maior que o 
dinâmico.  

Resposta da questão 7:  [D] 
A figura mostra as componentes horizontal e ver-
tical das forças exercidas por cada dobradiça, A e 
B, sobre a porta. As componentes verticais equili-
bram o peso, enquanto as componentes horizon-
tais impedem o movimento de rotação no sentido 
horário, provocada também pela ação da força 
peso.

  
Resposta da questão 8:  [D]
Como o movimento é caótico (em todos os senti-
dos), sem a trava, a engrenagem ficaria oscilan-
do, não girando em sentido algum.  

Resposta da questão 9:  [D]
De fato, as leis de Kepler não justificam a afir-
mação do astronauta porque elas versam sobre 
forma da órbita, período da órbita e área varrida 
na órbita. Essa afirmação explica-se pelo Princí-
pio Fundamental da Dinâmica, pois o que está 
em questão são a massa e o peso do telescópio. 
Como o astronauta e o telescópio estão em órbita, 
estão sujeitos apenas à força peso, e, consequen-
temente, à mesma aceleração (centrípeta), que é 
a da gravidade local, tendo peso APARENTE nulo. 
R = P ⇒ m a = m g ⇒ a = g.
É pelo mesmo motivo que os objetos flutuam den-
tro de uma nave. Em Física, diz-se nesse caso 
que os corpos estão em estado de imponderabi-
lidade.
Apenas para complementar: considerando R = 
6.400 km o raio da Terra, à altura h = 540 km, o 
raio da órbita do telescópio é r = R + h = 6.400 + 
540 = 6.940 km. De acordo com a lei de Newton 
da gravitação, a intensidade do campo gravitacio-
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Para Arquimedes ter conseguido mover o navio, a 
vantagem mecânica foi maior que 60
Assim:
2n > 60. Sabemos que 26 = 64  
 
Então o número mínimo de polias móveis usadas 
por Arquimedes foi 6. 

Resposta da questão 4: [B]
Para primeira figura, na superfície da Terra, se os 
braços da balança são iguais, as massas nas ex-
tremidades também são iguais. Assim, 
m 0,5 0,5  m 1kg.= + ⇒ =

A segunda figura mostra que o peso do bloco na 
superfície da Lua é 4 N.  Então:

Lua
Lua

P 4P Mg   M   M 2,5 kg.
g 1,6

= ⇒ = = ⇒ =

Fazendo a relação pedida.
M 2,5 M  2,5.
m 1 m

= ⇒ =
  

Resposta da questão 5: [A] 
Desconsiderando a resistência do ar, a resultante 
das forças resistivas sobre cada carro é a própria 
força de atrito.

atR F     m a N.ì= ⇒ =

Como a pista é horizontal, a força peso e a força 
normal têm mesma intensidade: 
N P mg.= =

Combinando as expressões obtidas:
m a N    m a m g    a g.ì ì ì= ⇒ = ⇒ =

Como o coeficiente de atrito é constante, cada 
movimento é uniformemente retardado (MUV), 
com velocidade final nula.
Aplicando a equação de Torricelli:

2 2 2
2 2 0 0

0
v v v

v v 2 a d    d     d .
2 a 2 gì
−

= − ⇒ = ⇒ =

Dados para as duas situações propostas: 
2

0 e cv 108km/h 30m/s; 1;  0,75; g 10 m/s .ì ì= = = = =

Assim:
22

0
1 1

e

22
0

2 2
c

30v 900d      d 45m.
2 g 2 1 10 20

30v 900d      d 60m.
2 g 2 0,75 10 15

ì

ì


 = = = ⇒ =

⋅ ⋅


 = = = ⇒ =
 ⋅ ⋅

Resposta da questão 6: [D]
A força gravitacional age como resultante centrí-

peta. Seja M a massa do buraco negro e m  mas-
sa do objeto orbitante. Combinando a lei de New-
ton da gravitação com a expressão da velocidade 
para o movimento circular uniforme, vem:

2 2 2 2 3

2 2 22
2

S 2 Rv v
t T R 2 R R 4 R 4 RM   M .

G T GGM m m v R T GTM v
R GR

Ä ð
Ä ð ð ð


= ⇒ =

  ⇒ = = ⇒ =  
  = ⇒ =



Resposta da questão 7: [E]
Na barra agem as três forças mostradas na figu-

ra: peso do saco arroz a(P ),
v

 o peso da barra b(P ),
v

 
agindo no centro de gravidade pois a barra é ho-

mogênea e a normal (N),
v

 no ponto de apoio.

Adotando o polo no ponto de apoio, chamando 
de u  o comprimento de cada divisão e fazendo o 
somatório dos momentos, temos:

( ) ( ) ( )
b a b a b bP PM M     m g u m g 3 u   m  3 5    m 15 kg.= ⇒ = ⇒ = ⇒ =v v

Resposta da questão 8: [A] 
Como o módulo da velocidade é constante, o mo-
vimento do coelhinho é circular uniforme, sendo 
nulo o módulo da componente tangencial da ace-
leração no terceiro quadrinho.  

Resposta da questão 9: [A] 
Se o ângulo de inclinação do plano de subida for 
reduzido à zero, a esfera passa a se deslocar 
num plano horizontal. Sendo desprezíveis as for-
ças dissipativas, a resultante das forças sobre ela 
é nula, portanto o impulso da resultante também 
é nulo, ocorrendo conservação da quantidade de 
movimento. Então, por inércia, a velocidade se 
mantém constante.  

Resposta da questão 10: [B]
No início da queda, a única força atuante sobre 
o paraquedista (homem + paraquedas) é apenas 
o peso [para baixo (+)]. À medida que acelera, 
aumenta a força de resistência do ar, até que a 
resultante se anula, quando é atingida a velocida-
de limite. No instante (TA) em que o paraquedas 
é aberto, a força de resistência do ar aumenta 
abruptamente, ficando mais intensa que o peso, 
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invertendo o sentido da resultante [para cima (-)]. 
O movimento passa a ser retardado até ser atin-
gida a nova velocidade limite, quando a resultante 
volta a ser nula.  

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
Resposta da questão 1: [C]
Quando a pessoa anda, ela aplica no solo uma 
força de atrito horizontal para trás. Pelo Princípio 
da Ação-Reação, o solo aplica nos pés da pessoa 
uma reação, para frente (no sentido do movimen-
to), paralela ao solo.  

Resposta da questão 2: [B]
Para forças de mesma intensidade (F), aplicadas 
perpendicularmente nas extremidades das ala-
vancas, para os três modelos, 1, 2 e 3, temos os 
respectivos momentos:

1

2 1 2 3

3

M F 40
M F 30   M M M .
M F 25

 = ⋅


= ⋅ ⇒ > >
 = ⋅

Resposta da questão 3: [A]
A lei de inércia afirma que um corpo tende sempre 
a manter seu estado de movimento ou de repou-
so. Manterá se a resultante das forças sobre ele 
for nula. No caso da bola solta dentro do vagão, a 
resultante das forças horizontais é nula, então, por 
inércia, ela mantém a componente horizontal de 
sua velocidade, caindo junto aos pés da pessoa.  

Resposta da questão 4:  [E]
Ação e reação são forças de mesma intensidade, 
mesma direção e sentidos opostos, porém, não 
se equilibram, pois não atuam no mesmo corpo.  

Resposta da questão 5:  [A]
Quando o carro não é provido de freios ABS, até 
um determinado valor de pressão no pedal, a for-
ça de atrito é crescente, até atingir o valor máximo 
(fatmáx); a partir desse valor de pressão, as rodas 
travam, e a força de atrito passa a ser cinética (fat-

cin), constante. Como o coeficiente de atrito cinéti-
co é menor que o estático, a força de atrito cinéti-
ca é menor que a força de atrito estático máxima.
Para o carro com freios ABS, no limite de travar, 
quando a força de atrito atinge o valor máximo 
(fatmáx), as rodas são liberadas, diminuindo ligeira-
mente o valor da força de atrito, que novamente 
aumenta até o limite de travar e, assim, suces-
sivamente, mesmo que aumente a pressão nos 
pedais.   

Resposta da questão 6:  [B]
O freio ABS é mais eficiente, pois impede o tra-
vamento das rodas, fazendo a frenagem com for-
ça de atrito estática, que é maior que a dinâmica, 
pois o coeficiente de atrito estático e maior que o 
dinâmico.  

Resposta da questão 7:  [D] 
A figura mostra as componentes horizontal e ver-
tical das forças exercidas por cada dobradiça, A e 
B, sobre a porta. As componentes verticais equili-
bram o peso, enquanto as componentes horizon-
tais impedem o movimento de rotação no sentido 
horário, provocada também pela ação da força 
peso.

  
Resposta da questão 8:  [D]
Como o movimento é caótico (em todos os senti-
dos), sem a trava, a engrenagem ficaria oscilan-
do, não girando em sentido algum.  

Resposta da questão 9:  [D]
De fato, as leis de Kepler não justificam a afir-
mação do astronauta porque elas versam sobre 
forma da órbita, período da órbita e área varrida 
na órbita. Essa afirmação explica-se pelo Princí-
pio Fundamental da Dinâmica, pois o que está 
em questão são a massa e o peso do telescópio. 
Como o astronauta e o telescópio estão em órbita, 
estão sujeitos apenas à força peso, e, consequen-
temente, à mesma aceleração (centrípeta), que é 
a da gravidade local, tendo peso APARENTE nulo. 
R = P ⇒ m a = m g ⇒ a = g.
É pelo mesmo motivo que os objetos flutuam den-
tro de uma nave. Em Física, diz-se nesse caso 
que os corpos estão em estado de imponderabi-
lidade.
Apenas para complementar: considerando R = 
6.400 km o raio da Terra, à altura h = 540 km, o 
raio da órbita do telescópio é r = R + h = 6.400 + 
540 = 6.940 km. De acordo com a lei de Newton 
da gravitação, a intensidade do campo gravitacio-
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nal num ponto da órbita é g = g0 (R/r)2, sendo g0 = 
10 m/s2. Assim, g = 10(6.400/6.940)2. Ou seja, o 
peso REAL do telescópio na órbita é 85% do seu 
peso na superfície terrestre.  

Resposta da questão 10:  [E]
Quanto se tem pela frente uma questão teste em 
que se deve chegar a um valor numérico, é re-
comendável dar uma “olhadinha” nos valores que 
estão nas opções. Se a diferença entre eles é re-
lativamente grande, pode-se usar e abusar dos 
arredondamentos, como será feito nesse teste.
Dados: ∆S = 403 km ≅ 400 km = 4×105 m; ∆t = 85 
min = 5,1×103 s ≅ 5×103 s.
A velocidade média (vm) do trem-bala é: 
A aceleração lateral (centrípeta - ac) é: 

∆ ×
= = =
∆ ×

5

m 3

S 4 10v 80 m/s.
t 5 10

= ⇒ = = ⇒ =
2 2 2

c
c

v v 80a r r 6.400 m.
r a 0,1(10)   

Resposta da questão 11:  [C]
A figura mostra as forças exercidas pelas polias 
sobre a prancha para que o movimento seja de 
A para B.

Portanto, 1 e 2 devem girar no sentido anti-horário 
e 3 e 4 no sentido horário.  

Resposta da questão 12:  [A]
O peso do portão tende a girá-lo no sentido ho-
rário. 

Isto puxa a dobradiça A tendendo a arrancá-la e 
comprime a B tendendo a prendê-la mais na pa-
rede.  

Resposta da questão 13:  [A]
[I] Correto. Para cada coroa dianteira temos 5 op-
ções. Sendo assim: 2 × 5 = 10 opções.
[II] Errado. A velocidade linear dos elos da corren-
te é constante.

Sendo assim: 
ωT × RT = ωD × RD → ωT = ωD × (RD/RT)
Observe que a velocidade angular da roda tra-
seira depende diretamente do raio da coroa 
dianteira e inversamente do raio da coroa tra-
seira. Para que a velocidade atinja a maior ve-
locidade a velocidade angular da roda traseira 
deve ser a maior possível. Sendo assim o raio 
dianteiro deve ser o maior possível e o traseiro 
o menor possível

[III] Correto. Observe a figura abaixo.
 

A força de atrito deve ser paralela ao plano e igual 
à componente do peso na mesma direção.
Fat = Psenθ
O momento produzido pela força de atrito em re-
lação ao centro da roda deve ser compensado 
pelo momento da força feita pela corrente.

F × R = F  × R' = Psenθ × R'  F = PR'senθ
Rat �

O momento produzido pela força motora exercida 
pelo ciclista deve ser igual ao feito pela força da 
corrente.
Fm × D = Fr ��Fm = � ×=  PR'senθ

R
r

d d
Fr

Para que a força feita pelo ciclista seja mínima: r  
deve ser mínimo e R deve ser máximo.  
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REVISÃO

EXERCÍCIOS DE BASE 

QUESTÃO 1 (Enem (Libras) 2017)
A energia elétrica nas instalações rurais pode ser 
obtida pela rede pública de distribuição ou por dis-
positivos alternativos que geram energia elétrica, 
como os geradores indicados no quadro.

Tipo Geradores Funcionamento

I A gasolina
Convertem energia térmica 
da queima da gasolina em 
energia elétrica

II Fotovoltaicos
Convertem energia solar 
em energia elétrica e arma-
zenam-na em baterias

III Hidráulicos
Uma roda-d’água é acopla-
da a um dínamo, que gera 
energia elétrica

IV A carvão
Com a queima do carvão, 
a energia térmica transfor-
ma-se em energia elétrica

Disponível em: www.ruralnews.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

Os geradores que produzem resíduos poluidores 
durante o seu funcionamento são 
A	 I e II.    
B	 I e III.    
C	 I e IV.    
D	 II e III.    
E	 III e IV.    
  
QUESTÃO 2 (Enem 2ª aplicação 2010)
Alguns fatores podem alterar a rapidez das rea-
ções químicas. A seguir, destacam-se três exem-
plos no contexto da preparação e da conservação 
de alimentos:

1. A maioria dos produtos alimentícios se 
conserva por muito mais tempo quando 
submetidos à refrigeração. Esse procedi-
mento diminui a rapidez das reações que 
contribuem para a degradação de certos 
alimentos.

2. Um procedimento muito comum utiliza-
do em práticas de culinária é o corte dos 
alimentos para acelerar o seu cozimento, 
caso não se tenha uma panela de pressão.

3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se 
ao leite bactérias produtoras de enzimas 
que aceleram as reações envolvendo açú-
cares e proteínas lácteas.

Com base no texto, quais são os fatores que influen-
ciam a rapidez das transformações químicas rela-
cionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? 

A	 Temperatura, superfície de contato e con-
centração.   

B	 Concentração, superfície de contato e cata-
lisadores.   

C	 Temperatura, superfície de contato e cata-
lisadores.   

D	 Superfície de contato, temperatura e con-
centração.   

E	 Temperatura, concentração e catalisadores.   
  
QUESTÃO 3 (ENEM-2010)
A curcumina, substância encontrada no pó-ama-
relo-alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou 
açafrão-da-índia (Curcuma longa), aparentemen-
te, pode ajudar a combater vários tipos de câncer, 
o mal de Alzheimer e até mesmo retardar o enve-
lhecimento. Usada há quatro milênios por algu-
mas culturas orientais, apenas nos últimos anos 
passou a ser investigada pela ciência ocidental.

Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos 
característicos das funções
A	 éter e álcool. 
B	 éter e fenol. 
C	 éster e fenol. 
D	 aldeído e enol.
E	 aldeído e éster. 

QUESTÃO 4 (Enem (Libras) 2017)
O trinitrotolueno (TNT) é um poderoso explosivo 
obtido a partir da reação de nitração do tolueno, 
como esquematizado.

A síntese do TNT é um exemplo de reação de 
A	 neutralização.   
B	 desidratação.   
C	 substituição.   
D	 eliminação.   
E	 oxidação.   
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nal num ponto da órbita é g = g0 (R/r)2, sendo g0 = 
10 m/s2. Assim, g = 10(6.400/6.940)2. Ou seja, o 
peso REAL do telescópio na órbita é 85% do seu 
peso na superfície terrestre.  
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que se deve chegar a um valor numérico, é re-
comendável dar uma “olhadinha” nos valores que 
estão nas opções. Se a diferença entre eles é re-
lativamente grande, pode-se usar e abusar dos 
arredondamentos, como será feito nesse teste.
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min = 5,1×103 s ≅ 5×103 s.
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Resposta da questão 11:  [C]
A figura mostra as forças exercidas pelas polias 
sobre a prancha para que o movimento seja de 
A para B.

Portanto, 1 e 2 devem girar no sentido anti-horário 
e 3 e 4 no sentido horário.  

Resposta da questão 12:  [A]
O peso do portão tende a girá-lo no sentido ho-
rário. 

Isto puxa a dobradiça A tendendo a arrancá-la e 
comprime a B tendendo a prendê-la mais na pa-
rede.  

Resposta da questão 13:  [A]
[I] Correto. Para cada coroa dianteira temos 5 op-
ções. Sendo assim: 2 × 5 = 10 opções.
[II] Errado. A velocidade linear dos elos da corren-
te é constante.

Sendo assim: 
ωT × RT = ωD × RD → ωT = ωD × (RD/RT)
Observe que a velocidade angular da roda tra-
seira depende diretamente do raio da coroa 
dianteira e inversamente do raio da coroa tra-
seira. Para que a velocidade atinja a maior ve-
locidade a velocidade angular da roda traseira 
deve ser a maior possível. Sendo assim o raio 
dianteiro deve ser o maior possível e o traseiro 
o menor possível

[III] Correto. Observe a figura abaixo.
 

A força de atrito deve ser paralela ao plano e igual 
à componente do peso na mesma direção.
Fat = Psenθ
O momento produzido pela força de atrito em re-
lação ao centro da roda deve ser compensado 
pelo momento da força feita pela corrente.

F × R = F  × R' = Psenθ × R'  F = PR'senθ
Rat �

O momento produzido pela força motora exercida 
pelo ciclista deve ser igual ao feito pela força da 
corrente.
Fm × D = Fr ��Fm = � ×=  PR'senθ
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Para que a força feita pelo ciclista seja mínima: r  
deve ser mínimo e R deve ser máximo.  
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REVISÃO

EXERCÍCIOS DE BASE 

QUESTÃO 1 (Enem (Libras) 2017)
A energia elétrica nas instalações rurais pode ser 
obtida pela rede pública de distribuição ou por dis-
positivos alternativos que geram energia elétrica, 
como os geradores indicados no quadro.

Tipo Geradores Funcionamento

I A gasolina
Convertem energia térmica 
da queima da gasolina em 
energia elétrica

II Fotovoltaicos
Convertem energia solar 
em energia elétrica e arma-
zenam-na em baterias

III Hidráulicos
Uma roda-d’água é acopla-
da a um dínamo, que gera 
energia elétrica

IV A carvão
Com a queima do carvão, 
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1. A maioria dos produtos alimentícios se 
conserva por muito mais tempo quando 
submetidos à refrigeração. Esse procedi-
mento diminui a rapidez das reações que 
contribuem para a degradação de certos 
alimentos.

2. Um procedimento muito comum utiliza-
do em práticas de culinária é o corte dos 
alimentos para acelerar o seu cozimento, 
caso não se tenha uma panela de pressão.

3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se 
ao leite bactérias produtoras de enzimas 
que aceleram as reações envolvendo açú-
cares e proteínas lácteas.

Com base no texto, quais são os fatores que influen-
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A curcumina, substância encontrada no pó-ama-
relo-alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou 
açafrão-da-índia (Curcuma longa), aparentemen-
te, pode ajudar a combater vários tipos de câncer, 
o mal de Alzheimer e até mesmo retardar o enve-
lhecimento. Usada há quatro milênios por algu-
mas culturas orientais, apenas nos últimos anos 
passou a ser investigada pela ciência ocidental.

Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos 
característicos das funções
A	 éter e álcool. 
B	 éter e fenol. 
C	 éster e fenol. 
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O trinitrotolueno (TNT) é um poderoso explosivo 
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QUESTÃO 5 (Enem (Libras) 2017)
Realizou-se um experimento, utilizando-se o es-
quema mostrado na figura, para medir a condu-
tibilidade elétrica de soluções. Foram montados 
cinco kits contendo, cada um, três soluções de 
mesma concentração, sendo uma de ácido, uma 
de base e outra de sal. Os kits analisados pelos 
alunos foram:

Kit Solução 1 Solução 2 Solução 3

1 3 3H BO 2Mg(OH) AgBr

2 3 4H PO 2Ca(OH) KCl

3 2 4H SO 3 2NH H O⋅ AgBr

4 4HC Ol NaOH NaCl

5 3HNO 2Zn(OH) 4CaSO

Qual dos kits analisados provocou o acendimento 
da lâmpada com um brilho mais intenso nas três 
soluções? 
A	 Kit 1.   
B	 Kit 2.   
C	 Kit 3.   
D	 Kit 4.   
E	 Kit 5.   
  
QUESTÃO 6 (Enem 2017)
O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a  
180 g/mol), é sintetizado a partir da reação do áci-
do salicílico (massa molar igual a 138 g/mol  com 
anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como 
catalisador, conforme a equação química:

Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento 
final é de aproximadamente 50%. Devido às suas 

propriedades farmacológicas (antitérmico, anal-
gésico, anti-inflamatório, antitrombótico), o AAS 
é utilizado como medicamento na forma de com-
primidos, nos quais se emprega tipicamente uma 
massa de 500 mg dessa substância.
Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um 
lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as 
especificações do texto. Qual é a massa de ácido 
salicílico, em kg, que deve ser empregada para 
esse fim? 
A	 293 
B	 345
C	 414
D	 690
E	 828
  
QUESTÃO 7 (Enem (Libras) 2017)
Um pediatra prescreveu um medicamento, na for-
ma de suspensão oral, para uma criança pesando 
16 kg. De acordo com o receituário, a posologia 
seria de 2  gotas por kg  da criança, em cada dose. 
Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o 
responsável pela criança foi informado que o me-
dicamento disponível continha o princípio ativo 
em uma concentração diferente daquela prescrita 
pelo médico, conforme mostrado no quadro.

Medicamento Concentração do princípio 
ativo (mg/gota)

Prescrito 5,0

Disponível comercial-
mente 4,0

Quantas gotas do medicamento adquirido a crian-
ça deve ingerir de modo que mantenha a quanti-
dade de princípio ativo receitada? 
A	 13   
B	 26   
C	 32   
D	 40   
E	 128   
  
QUESTÃO 8 (Enem 2017)
A técnica do carbono-14 permite a datação de 
fósseis pela medição dos valores de emissão 
beta desse isótopo presente no fóssil. Para um 
ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/min 
g. Após a morte, a quantidade de 14C se reduz 
pela metade a cada 5.730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http:///noticias.terra.com.br. Acesso 
em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa 
igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueoló-
gico, e a medição de radiação apresentou 6.750 
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emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em 
anos, é 
A	 450.
B	 1.433.
C	 11.460.
D	 17.190.
E	 27.000.
  
QUESTÃO 9 (Enem (Libras) 2017)
O polietileno é formado pela polimerização do ete-
no, sendo usualmente obtido pelo craqueamento 
da nafta, uma fração do petróleo. O “plástico ver-
de” é um polímero produzido a partir da cana-de-
-açúcar, da qual se obtém o etanol, que é desidra-
tado a eteno, e este é empregado para a produção 
do polietileno. A degradação do polietileno produz 
gás carbônico (CO2) cujo aumento da concentra-
ção na atmosfera contribui para o efeito estufa.
Qual a vantagem de se utilizar eteno da cana-de-
-açúcar para produzir plástico? 
A	 As fontes utilizadas são renováveis.    
B	 Os produtos gerados são biodegradáveis.    
C	 Os produtos gerados são de melhor qualidade.    
D	 Os gases gerados na decomposição estão 

em menor quantidade.    
E	 Os gases gerados na decomposição são 

menos agressivos ao ambiente.   
  
QUESTÃO 10 (Enem 2016)
O benzeno, um importante solvente para a indús-
tria química, é obtido industrialmente pela destila-
ção do petróleo. Contudo, também pode ser sin-
tetizado pela trimerização do acetileno catalisada 
por ferro metálico sob altas temperaturas, confor-
me a equação química:

3 C2H2(g) → C6H6(1)
A energia envolvida nesse processo pode ser cal-
culada indiretamente pela variação de entalpia 
das reações de combustão das substâncias par-
ticipantes, nas mesmas condições experimentais:

I. C2H2(g) + 5/2 O2(g) → 2 CO2(g) + H2O(1)     
∆H0

C = –310 kcal/mol
II. C6H6(1) + 15/2 O2(g) → 6 CO2(g) + 3H2O(1)    
∆H0

C = –780 kcal/mol

A variação de entalpia do processo de trimeriza-
ção, em kcal para a formação de um mol de ben-
zeno é mais próxima de  
A	 –1.090.
B	 –150.
C	 –50.
D	 + 157.
E	 +470.
  

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
O cicloexano (C6H12)  é um hidrocarboneto líquido 
à temperatura ambiente, insolúvel em água, que 
pode ser obtido pela redução com hidrogênio, 
na presença de um catalisador e pressão ade-
quados, a partir do benzeno, apresentando valor 
de entalpia-padrão de formação igual a −56 kJ × 
mol−1  Sabendo-se que as entalpias padrão de for-
mação, da água líquida e do dióxido de carbono 
gasoso são, respectivamente, −286 kJ × mol−1 e 
−94 kJ × mol−1  pode-se afirmar que a entalpia-pa-
drão de combustão do cicloexano é de 
A	 –524 kJ → mol–1.
B	 –836 kJ → mol–1.
C	 –3.924 kJ → mol–1.
D	 –4.236 kJ → mol–1.
E	 –6.000 kJ → mol–1.

  
QUESTÃO 2 (Enem 2016)
Texto I
Biocélulas combustíveis são uma alternativa tec-
nológica para substituição das baterias conven-
cionais. Em uma biocélula microbiológica, bacté-
rias catalisam reações de oxidação de substra-
tos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na 
respiração celular para um eletrodo, onde fluem 
por um circuito externo até o cátodo do sistema, 
produzindo corrente elétrica. Uma reação típica 
que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o 
acetato como substrato.
AQUINO NETO. S. Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula 

e combustível etanol/o2 Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 23 
jun. 2015 (adaptado).

Texto II
Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais 
padrão (E°’) apresentam valores característicos. 
Para as biocélulas de acetato, considere as se-
guintes semirreações de redução e seus respec-
tivos potenciais:

2 3 2

2 2

2 CO 7 H 8e CH OO 2 H O E ' 0,3 V

O 4 H 4e 2 H O E ' 0,8 V

+ − −

+ −

+ + → + ° = −

+ + → ° = +

SCOTT, K.; YU, E. H. Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals and 
applications. Woodhead Publishing Series in Energy. n. 88, 2016 (adaptado).

Nessas condições, qual é o número mínimo de 
biocélulas de acetato, ligadas em série, necessá-
rias para se obter uma diferença de potencial de  
4,4 V? 

A	 3   B	 4   C	 6   D	 9   E	 15
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QUESTÃO 5 (Enem (Libras) 2017)
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é utilizado como medicamento na forma de com-
primidos, nos quais se emprega tipicamente uma 
massa de 500 mg dessa substância.
Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um 
lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as 
especificações do texto. Qual é a massa de ácido 
salicílico, em kg, que deve ser empregada para 
esse fim? 
A	 293 
B	 345
C	 414
D	 690
E	 828
  
QUESTÃO 7 (Enem (Libras) 2017)
Um pediatra prescreveu um medicamento, na for-
ma de suspensão oral, para uma criança pesando 
16 kg. De acordo com o receituário, a posologia 
seria de 2  gotas por kg  da criança, em cada dose. 
Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o 
responsável pela criança foi informado que o me-
dicamento disponível continha o princípio ativo 
em uma concentração diferente daquela prescrita 
pelo médico, conforme mostrado no quadro.

Medicamento Concentração do princípio 
ativo (mg/gota)

Prescrito 5,0

Disponível comercial-
mente 4,0

Quantas gotas do medicamento adquirido a crian-
ça deve ingerir de modo que mantenha a quanti-
dade de princípio ativo receitada? 
A	 13   
B	 26   
C	 32   
D	 40   
E	 128   
  
QUESTÃO 8 (Enem 2017)
A técnica do carbono-14 permite a datação de 
fósseis pela medição dos valores de emissão 
beta desse isótopo presente no fóssil. Para um 
ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/min 
g. Após a morte, a quantidade de 14C se reduz 
pela metade a cada 5.730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http:///noticias.terra.com.br. Acesso 
em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa 
igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueoló-
gico, e a medição de radiação apresentou 6.750 
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emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em 
anos, é 
A	 450.
B	 1.433.
C	 11.460.
D	 17.190.
E	 27.000.
  
QUESTÃO 9 (Enem (Libras) 2017)
O polietileno é formado pela polimerização do ete-
no, sendo usualmente obtido pelo craqueamento 
da nafta, uma fração do petróleo. O “plástico ver-
de” é um polímero produzido a partir da cana-de-
-açúcar, da qual se obtém o etanol, que é desidra-
tado a eteno, e este é empregado para a produção 
do polietileno. A degradação do polietileno produz 
gás carbônico (CO2) cujo aumento da concentra-
ção na atmosfera contribui para o efeito estufa.
Qual a vantagem de se utilizar eteno da cana-de-
-açúcar para produzir plástico? 
A	 As fontes utilizadas são renováveis.    
B	 Os produtos gerados são biodegradáveis.    
C	 Os produtos gerados são de melhor qualidade.    
D	 Os gases gerados na decomposição estão 

em menor quantidade.    
E	 Os gases gerados na decomposição são 

menos agressivos ao ambiente.   
  
QUESTÃO 10 (Enem 2016)
O benzeno, um importante solvente para a indús-
tria química, é obtido industrialmente pela destila-
ção do petróleo. Contudo, também pode ser sin-
tetizado pela trimerização do acetileno catalisada 
por ferro metálico sob altas temperaturas, confor-
me a equação química:

3 C2H2(g) → C6H6(1)
A energia envolvida nesse processo pode ser cal-
culada indiretamente pela variação de entalpia 
das reações de combustão das substâncias par-
ticipantes, nas mesmas condições experimentais:

I. C2H2(g) + 5/2 O2(g) → 2 CO2(g) + H2O(1)     
∆H0

C = –310 kcal/mol
II. C6H6(1) + 15/2 O2(g) → 6 CO2(g) + 3H2O(1)    
∆H0

C = –780 kcal/mol

A variação de entalpia do processo de trimeriza-
ção, em kcal para a formação de um mol de ben-
zeno é mais próxima de  
A	 –1.090.
B	 –150.
C	 –50.
D	 + 157.
E	 +470.
  

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
QUESTÃO 1
O cicloexano (C6H12)  é um hidrocarboneto líquido 
à temperatura ambiente, insolúvel em água, que 
pode ser obtido pela redução com hidrogênio, 
na presença de um catalisador e pressão ade-
quados, a partir do benzeno, apresentando valor 
de entalpia-padrão de formação igual a −56 kJ × 
mol−1  Sabendo-se que as entalpias padrão de for-
mação, da água líquida e do dióxido de carbono 
gasoso são, respectivamente, −286 kJ × mol−1 e 
−94 kJ × mol−1  pode-se afirmar que a entalpia-pa-
drão de combustão do cicloexano é de 
A	 –524 kJ → mol–1.
B	 –836 kJ → mol–1.
C	 –3.924 kJ → mol–1.
D	 –4.236 kJ → mol–1.
E	 –6.000 kJ → mol–1.

  
QUESTÃO 2 (Enem 2016)
Texto I
Biocélulas combustíveis são uma alternativa tec-
nológica para substituição das baterias conven-
cionais. Em uma biocélula microbiológica, bacté-
rias catalisam reações de oxidação de substra-
tos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na 
respiração celular para um eletrodo, onde fluem 
por um circuito externo até o cátodo do sistema, 
produzindo corrente elétrica. Uma reação típica 
que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o 
acetato como substrato.
AQUINO NETO. S. Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula 

e combustível etanol/o2 Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 23 
jun. 2015 (adaptado).

Texto II
Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais 
padrão (E°’) apresentam valores característicos. 
Para as biocélulas de acetato, considere as se-
guintes semirreações de redução e seus respec-
tivos potenciais:

2 3 2

2 2

2 CO 7 H 8e CH OO 2 H O E ' 0,3 V

O 4 H 4e 2 H O E ' 0,8 V

+ − −

+ −

+ + → + ° = −

+ + → ° = +

SCOTT, K.; YU, E. H. Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals and 
applications. Woodhead Publishing Series in Energy. n. 88, 2016 (adaptado).

Nessas condições, qual é o número mínimo de 
biocélulas de acetato, ligadas em série, necessá-
rias para se obter uma diferença de potencial de  
4,4 V? 

A	 3   B	 4   C	 6   D	 9   E	 15
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QUESTÃO 3 (Enem 2015)
Para proteger estruturas de aço da corrosão, a 
indústria utiliza uma técnica chamada galvaniza-
ção. Um metal bastante utilizado nesse processo 
é o zinco, que pode ser obtido a partir de um mi-
nério denominado esfalerita (ZnS) de pureza 75% 
Considere que a conversão do minério em zinco 
metálico tem rendimento de 80% nesta sequência 
de equações químicas:

2 2

2

2 ZnS 3 O 2 ZnO 2 SO
ZnO CO Zn CO

+ → +

+ → +

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 
(32 g/mol); ZnO (1 g/mol);  SO2 (64 g/mol); CO (28 
g/mol); CO2 (44 g/mol);  e Zn (65 g/mol);  
Que valor mais próximo de massa de zinco me-
tálico, em quilogramas, será produzido a partir de 
100kg de esfalerita? 
A	 25
B	 33  
C	 40
D	 50 
E	 54
  
QUESTÃO 4 (Enem PPL 2014)
Fertilizantes químicos mistos, denominados NPK 
são utilizados para aumentar a produtividade 
agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, 
fósforo e potássio, necessários para o desenvol-
vimento das plantas. A quantidade de cada nu-
triente varia de acordo com a finalidade do adu-
bo. Um determinado adubo NPK possui, em sua 
composição, as seguintes substâncias: nitrato de 
amônio (NH4NO3) ureia (CO(NH2)2), nitrato de po-
tássio (KNO3), fosfato de sódio (Na3PO4) e cloreto 
de potássio (KCl).
A adição do adubo descrito provocou diminuição 
no pH de um solo. Considerando o caráter ácido/
básico das substâncias constituintes desse adu-
bo, a diminuição do pH do solo deve ser atribuída 
à presença, no adubo, de uma quantidade signi-
ficativa de 
A	 ureia.   
B	 fosfato de sódio.   
C	 nitrato de amônio.   
D	 nitrato de potássio.   
E	 cloreto de potássio.   
  
QUESTÃO 5 (Enem 2013)
O citral, substância de odor fortemente cítrico, é 
obtido a partir de algumas plantas como o capim-
-limão, cujo óleo essencial possui aproximada-
mente 80%, em massa, da substância. Uma de 

suas aplicações é na fabricação de produtos que 
atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, 
pois seu cheiro é semelhante a um dos feromô-
nios liberados por elas. Sua fórmula molecular 
é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito car-
bonos, duas insaturações, nos carbonos 2 e 6; e 
dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 
7. O citral possui dois isômeros geométricos, sen-
do o trans o que mais contribui para o forte odor.

Para que se consiga atrair um maior número de 
abelhas para uma determinada região, a molécu-
la que deve estar presente em alta concentração 
no produto a ser utilizado é: 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

  
QUESTÃO 6 (Enem 2012)
A própolis é um produto natural conhecido por 
suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizan-
tes. Esse material contém mais de 200 compos-
tos identificados até o momento. Dentre eles, al-
guns são de estrutura simples, como é o caso do 
C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a 
seguir.
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O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir 
o éster em apreço por meio da reação de esterifi-
cação são, respectivamente, 
A	 ácido benzoico e etanol.   
B	 ácido propanoico e hexanol.   
C	 ácido fenilacético e metanol.   
D	 ácido propiônico e cicloexanol.   
E	 ácido acético e álcool benzílico.   
  
QUESTÃO 7 (Enem 2012)
O rótulo de um desodorante aerossol informa ao 
consumidor que o produto possui em sua compo-
sição os gases isobutano, butano e propano, den-
tre outras substâncias. Além dessa informação, 
o rótulo traz, ainda, a inscrição “Não tem CFC”. 
As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, 
justificam a não utilização de CFC (clorofluorcar-
bono ou Freon) nesse desodorante:

UV
2 2 2

3 2

I. CF C CF C •  C •

II. C •  O O C O •

→ +

+ → +

l l l

l l

A preocupação com as possíveis ameaças à 
camada de ozônio (O3) baseia-se na sua princi-
pal função: proteger a matéria viva na Terra dos 
efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. 
A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio 
estratosférico é intensa o suficiente para eliminar 
boa parte da fração de ultravioleta que é prejudi-
cial à vida.
A finalidade da utilização dos gases isobutano, 
butano e propano neste aerossol é 
A	 substituir o CFC, pois não reagem com o 

ozônio, servindo como gases propelentes 
em aerossóis.   

B	 servir como propelentes, pois, como são 
muito reativos, capturam o Freon existente 
livre na atmosfera, impedindo a destruição 
do ozônio.   

C	 reagir com o ar, pois se decompõem espon-
taneamente em dióxido de carbono (CO2) e 
água (H2O), que não atacam o ozônio.   

D	 impedir a destruição do ozônio pelo CFC, 
pois os hidrocarbonetos gasosos reagem 
com a radiação UV, liberando hidrogênio 
(H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), 
formando água (H2O).   

E	 destruir o CFC, pois reagem com a radiação 
UV, liberando carbono (C), que reage com 
o oxigênio do ar (O2), formando dióxido de 
carbono (CO2), que é inofensivo para a ca-
mada de ozônio.   

  

QUESTÃO 8 (Enem 2012)
Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na 
geladeira a água proveniente do degelo de um 
peixe, o que deixou um cheiro forte e desagra-
dável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o 
odor característico de peixe se deve às aminas e 
que esses compostos se comportam como bases.
Na tabela são listadas as concentrações hidroge-
niônicas de alguns materiais encontrados na co-
zinha, que a dona de casa pensa em utilizar na 
limpeza da geladeira.

Material Concentração de 
H3O+ (mol/L)

Suco de limão 10–2

Leite 10–6

Vinagre 10–3

Álcool 10–8

Sabão 10–12

Carbonato de sódio/barrilha 10–12

Dentre os materiais listados, quais são apropria-
dos para amenizar esse odor? 
A	 Álcool ou sabão.   
B	 Suco de limão ou álcool.   
C	 Suco de limão ou vinagre.   
D	 Suco de limão, leite ou sabão.   
E	 Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.   
  
QUESTÃO 9 (Enem PPL 2013)
A hematita (a-Fe2O3), além de ser utilizada para 
obtenção do aço, também é utilizada como um 
catalisador de processos químicos, como na sín-
tese da amônia, importante matéria-prima da in-
dústria agroquímica. 

MEDEIROS, M. A. F. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 32, n. 3, ago. 
2010 (adaptado).

O uso da hematita viabiliza economicamente a 
produção da amônia, porque 
A	 diminui a rapidez da reação.   
B	 diminui a energia de ativação da reação.   
C	 aumenta a variação da entalpia da reação.   
D	 aumenta a quantidade de produtos formados.   
E	 aumenta o tempo do processamento da re-

ação.   
  
QUESTÃO 10

UMECTANTES
As substâncias que evitam a perda da umidade 
dos alimentos são denominadas umectantes, que 
são formados por compostos que possuem molé-
culas hidrofílicas e são identificados pelo código 
U. A glicerina é uma substância hidrofílica comes-
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QUESTÃO 3 (Enem 2015)
Para proteger estruturas de aço da corrosão, a 
indústria utiliza uma técnica chamada galvaniza-
ção. Um metal bastante utilizado nesse processo 
é o zinco, que pode ser obtido a partir de um mi-
nério denominado esfalerita (ZnS) de pureza 75% 
Considere que a conversão do minério em zinco 
metálico tem rendimento de 80% nesta sequência 
de equações químicas:

2 2

2

2 ZnS 3 O 2 ZnO 2 SO
ZnO CO Zn CO

+ → +

+ → +

Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 
(32 g/mol); ZnO (1 g/mol);  SO2 (64 g/mol); CO (28 
g/mol); CO2 (44 g/mol);  e Zn (65 g/mol);  
Que valor mais próximo de massa de zinco me-
tálico, em quilogramas, será produzido a partir de 
100kg de esfalerita? 
A	 25
B	 33  
C	 40
D	 50 
E	 54
  
QUESTÃO 4 (Enem PPL 2014)
Fertilizantes químicos mistos, denominados NPK 
são utilizados para aumentar a produtividade 
agrícola, por fornecerem os nutrientes nitrogênio, 
fósforo e potássio, necessários para o desenvol-
vimento das plantas. A quantidade de cada nu-
triente varia de acordo com a finalidade do adu-
bo. Um determinado adubo NPK possui, em sua 
composição, as seguintes substâncias: nitrato de 
amônio (NH4NO3) ureia (CO(NH2)2), nitrato de po-
tássio (KNO3), fosfato de sódio (Na3PO4) e cloreto 
de potássio (KCl).
A adição do adubo descrito provocou diminuição 
no pH de um solo. Considerando o caráter ácido/
básico das substâncias constituintes desse adu-
bo, a diminuição do pH do solo deve ser atribuída 
à presença, no adubo, de uma quantidade signi-
ficativa de 
A	 ureia.   
B	 fosfato de sódio.   
C	 nitrato de amônio.   
D	 nitrato de potássio.   
E	 cloreto de potássio.   
  
QUESTÃO 5 (Enem 2013)
O citral, substância de odor fortemente cítrico, é 
obtido a partir de algumas plantas como o capim-
-limão, cujo óleo essencial possui aproximada-
mente 80%, em massa, da substância. Uma de 

suas aplicações é na fabricação de produtos que 
atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, 
pois seu cheiro é semelhante a um dos feromô-
nios liberados por elas. Sua fórmula molecular 
é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito car-
bonos, duas insaturações, nos carbonos 2 e 6; e 
dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 
7. O citral possui dois isômeros geométricos, sen-
do o trans o que mais contribui para o forte odor.

Para que se consiga atrair um maior número de 
abelhas para uma determinada região, a molécu-
la que deve estar presente em alta concentração 
no produto a ser utilizado é: 

A	    

B	    

C	    

D	    

E	    

  
QUESTÃO 6 (Enem 2012)
A própolis é um produto natural conhecido por 
suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizan-
tes. Esse material contém mais de 200 compos-
tos identificados até o momento. Dentre eles, al-
guns são de estrutura simples, como é o caso do 
C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a 
seguir.
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O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir 
o éster em apreço por meio da reação de esterifi-
cação são, respectivamente, 
A	 ácido benzoico e etanol.   
B	 ácido propanoico e hexanol.   
C	 ácido fenilacético e metanol.   
D	 ácido propiônico e cicloexanol.   
E	 ácido acético e álcool benzílico.   
  
QUESTÃO 7 (Enem 2012)
O rótulo de um desodorante aerossol informa ao 
consumidor que o produto possui em sua compo-
sição os gases isobutano, butano e propano, den-
tre outras substâncias. Além dessa informação, 
o rótulo traz, ainda, a inscrição “Não tem CFC”. 
As reações a seguir, que ocorrem na estratosfera, 
justificam a não utilização de CFC (clorofluorcar-
bono ou Freon) nesse desodorante:

UV
2 2 2

3 2

I. CF C CF C •  C •

II. C •  O O C O •

→ +

+ → +

l l l

l l

A preocupação com as possíveis ameaças à 
camada de ozônio (O3) baseia-se na sua princi-
pal função: proteger a matéria viva na Terra dos 
efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. 
A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio 
estratosférico é intensa o suficiente para eliminar 
boa parte da fração de ultravioleta que é prejudi-
cial à vida.
A finalidade da utilização dos gases isobutano, 
butano e propano neste aerossol é 
A	 substituir o CFC, pois não reagem com o 

ozônio, servindo como gases propelentes 
em aerossóis.   

B	 servir como propelentes, pois, como são 
muito reativos, capturam o Freon existente 
livre na atmosfera, impedindo a destruição 
do ozônio.   

C	 reagir com o ar, pois se decompõem espon-
taneamente em dióxido de carbono (CO2) e 
água (H2O), que não atacam o ozônio.   

D	 impedir a destruição do ozônio pelo CFC, 
pois os hidrocarbonetos gasosos reagem 
com a radiação UV, liberando hidrogênio 
(H2), que reage com o oxigênio do ar (O2), 
formando água (H2O).   

E	 destruir o CFC, pois reagem com a radiação 
UV, liberando carbono (C), que reage com 
o oxigênio do ar (O2), formando dióxido de 
carbono (CO2), que é inofensivo para a ca-
mada de ozônio.   

  

QUESTÃO 8 (Enem 2012)
Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na 
geladeira a água proveniente do degelo de um 
peixe, o que deixou um cheiro forte e desagra-
dável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o 
odor característico de peixe se deve às aminas e 
que esses compostos se comportam como bases.
Na tabela são listadas as concentrações hidroge-
niônicas de alguns materiais encontrados na co-
zinha, que a dona de casa pensa em utilizar na 
limpeza da geladeira.

Material Concentração de 
H3O+ (mol/L)

Suco de limão 10–2

Leite 10–6

Vinagre 10–3

Álcool 10–8

Sabão 10–12

Carbonato de sódio/barrilha 10–12

Dentre os materiais listados, quais são apropria-
dos para amenizar esse odor? 
A	 Álcool ou sabão.   
B	 Suco de limão ou álcool.   
C	 Suco de limão ou vinagre.   
D	 Suco de limão, leite ou sabão.   
E	 Sabão ou carbonato de sódio/barrilha.   
  
QUESTÃO 9 (Enem PPL 2013)
A hematita (a-Fe2O3), além de ser utilizada para 
obtenção do aço, também é utilizada como um 
catalisador de processos químicos, como na sín-
tese da amônia, importante matéria-prima da in-
dústria agroquímica. 

MEDEIROS, M. A. F. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 32, n. 3, ago. 
2010 (adaptado).

O uso da hematita viabiliza economicamente a 
produção da amônia, porque 
A	 diminui a rapidez da reação.   
B	 diminui a energia de ativação da reação.   
C	 aumenta a variação da entalpia da reação.   
D	 aumenta a quantidade de produtos formados.   
E	 aumenta o tempo do processamento da re-

ação.   
  
QUESTÃO 10

UMECTANTES
As substâncias que evitam a perda da umidade 
dos alimentos são denominadas umectantes, que 
são formados por compostos que possuem molé-
culas hidrofílicas e são identificados pelo código 
U. A glicerina é uma substância hidrofílica comes-
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tível muito importante, que é utilizada nas Indús-
trias de Alimentos: como panetones, bolachas, 
chocolates, em doces com recheios e carnes em 
conserva. Uma ocorrência bastante comum é que 
os umectantes, ao proteger os alimentos, também 
facilitam a dissolução de substâncias secas. 

Disponível em: http://quibioeua.blogspot.com.br/2010/09/umectantes.html. 
Acesso em: 15 de fevereiro de 2015. 

Quando se aquece uma fatia de panetone resse-
cado, ela amolece, ficando mais macia porque 
A	 ocorre um rompimento na interação do tipo 

dipolo induzido – dipolo induzido entre o 
umectante e a água. 

B	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
dipolo induzido – dipolo permanente entre o 
umectante e a água. 

C	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
íon – dipolo permanente entre o umectante 
e a água. 

D	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
ligações de hidrogênio entre o umectante e 
a água. 

E	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
íon – dipolo induzido entre o umectante e a 
água.

GABARITO: 
EXERCÍCIOS DE BASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B C D D D C A B

EXERCICIOS COMPLEMENTARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C C A A A C B D
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FOLHA DE REDAÇAO
MODELO ENEM

ALUNO (A):

SEDE: SÉRIE: DATA:  /  / 

INSCRIÇÃO:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Competências Pontos Níveis

I 					

II 					

III 					

IV 					

V 					

Total

Média 
(Nota Final)

1. Preencha o seu nome e assine nos locais apropriados.
2. A transcrição da sua redação deve ser feita preferencial-

mente com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente.

3. Em nenhuma hipótese, haverá substituição desta folha por 
erro de preenchimento do participante.

4. Escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, 
risque com um único traço e escreva, em seguida, o re-
spectivo substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem 
ser usados para tal finalidade.

5. Não será avaliado texto escrito em local indevido. Res-
peite rigorosamente as margens.

6. Não será permitido utilizar material de consulta.
7. Não será permitido o empréstimo de qualquer material en-

tre os participantes.

•  Atenção: A redação será corrigida a partir de 8 linhas.

RESERVADO AO CORRETOR

CORRETOR

Nome

Data:            /           /
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tível muito importante, que é utilizada nas Indús-
trias de Alimentos: como panetones, bolachas, 
chocolates, em doces com recheios e carnes em 
conserva. Uma ocorrência bastante comum é que 
os umectantes, ao proteger os alimentos, também 
facilitam a dissolução de substâncias secas. 

Disponível em: http://quibioeua.blogspot.com.br/2010/09/umectantes.html. 
Acesso em: 15 de fevereiro de 2015. 

Quando se aquece uma fatia de panetone resse-
cado, ela amolece, ficando mais macia porque 
A	 ocorre um rompimento na interação do tipo 

dipolo induzido – dipolo induzido entre o 
umectante e a água. 

B	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
dipolo induzido – dipolo permanente entre o 
umectante e a água. 

C	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
íon – dipolo permanente entre o umectante 
e a água. 

D	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
ligações de hidrogênio entre o umectante e 
a água. 

E	 ocorre um rompimento na interação do tipo 
íon – dipolo induzido entre o umectante e a 
água.

GABARITO: 
EXERCÍCIOS DE BASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B C D D D C A B

EXERCICIOS COMPLEMENTARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C C A A A C B D
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FOLHA DE REDAÇAO
MODELO ENEM

ALUNO (A):

SEDE: SÉRIE: DATA:  /  / 

INSCRIÇÃO:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Competências Pontos Níveis

I 					

II 					

III 					

IV 					

V 					

Total

Média 
(Nota Final)

1. Preencha o seu nome e assine nos locais apropriados.
2. A transcrição da sua redação deve ser feita preferencial-

mente com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente.

3. Em nenhuma hipótese, haverá substituição desta folha por 
erro de preenchimento do participante.

4. Escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, 
risque com um único traço e escreva, em seguida, o re-
spectivo substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem 
ser usados para tal finalidade.

5. Não será avaliado texto escrito em local indevido. Res-
peite rigorosamente as margens.

6. Não será permitido utilizar material de consulta.
7. Não será permitido o empréstimo de qualquer material en-

tre os participantes.

•  Atenção: A redação será corrigida a partir de 8 linhas.

RESERVADO AO CORRETOR

CORRETOR

Nome

Data:            /           /
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GRADE DE CORREÇÃO
Nível 0 = 0 / Nível I = 2,0 / Nível II = 4,0 / Nível III = 6,0 / Nível IV = 8,0 / Nível V = 10,0

COMPETÊNCIA CRITÉRIOS (Níveis)

I
Demonstrar domínio da norma 
padrão da língua escrita.

1. Demonstra desconhecimento da norma padrão, de escolha de registro e de convenções da escrita.
2. Demonstra domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes desvios gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita.
3. Demonstra domínio mediano da norma padrão, apresentando muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e 

de convenções da escrita.
4. Demonstra domínio adequado da norma padrão, apresentando alguns desvios gramaticais e de convenções da 

escrita.
5. Demonstra bom domínio da norma padrão, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita.
6. Demonstra excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando escassos desvios gramaticais 

e de convenções da escrita.

II
Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo.

1. Foge ao tema proposto.
2. Desenvolve de maneira tangencial o tema ou apresenta inadequação ao tipo textual dissertativo- argumentativo.
3. Desenvolve de forma mediana o tema a partir de argumentos do senso comum, cópias dos textos motivadores ou 

apresenta domínio precário do tipo textual dissertativo-argumentativo.
4. Desenvolve de forma adequada o tema, a partir de argumentação previsível e apresenta domínio adequado do tipo 

textual dissertativo-argumentativo.
5. Desenvolve bem o tema a partir de argumentação consistente e apresenta bom domínio do tipo textual dissertati-

vo-argumentativo.
6. Desenvolve muito bem o tema com argumentação consistente, além de apresentar excelente domínio do tipo textu-

al dissertativo-argumentativo, a partir de um repertório sociocultural produtivo.

III
Selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista.

1. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes.
2. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pouco relacionados ao tema.
3. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e/ou com 

contradições, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação em defesa de seu ponto 
de vista.

4. Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto, porém pouco organizados e 
relacionados de forma pouco consistente em defesa de seu ponto de vista.

5. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, com indícios de autoria, em defesa de seu ponto de vista.

6. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, configurando autoria, em defesa de seu ponto de vista.

IV
Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da 
argumentação.

1. Apresenta informações desconexas, que não se configuram como texto.
2. Não articula as partes do texto ou as articula de forma precária e/ou inadequada.
3. Articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
4. Articula as partes do texto, porém com algumas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
5. Articula as partes do texto, com poucas inadequações na utilização de recursos coesivos.
6. Articula as partes do texto, sem inadequações na utilização dos recursos coesivos.

V
Elaborar proposta de solução para 
o problema abordado, respeitando 
os valores humanos e consideran-
do a diversidade sociocultural.

1. Não elabora proposta de intervenção.
2. Elabora proposta de intervenção tangencial ao tema ou a deixa subentendida no texto.
3. Elabora proposta de intervenção de forma precária ou relacionada ao tema mas não articulada com a discussão 

desenvolvida no texto.
4. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema mas pouco articulada à discussão desenvolvida no texto.
5. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no texto.
6. Elabora proposta de intervenção inovadora relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida em seu 

texto.

Aspectos considerados na avaliação de cada competência

 Comp. I

a) Adequação ao registro
• Grau de formalidade
• Variedade linguística adequada ao tipo 

de texto e à situação de interlocução.

b) Norma gramatical
• Sintaxe de concordância, regência e 

colocação
• Pontuação
• Flexão

c) Convenções da escrita
• Escrita das palavras (ortografia, acen-

tuação)
• Maiusculas/minúsculas

Comp. II

a) Tema
• Compreensão da proposta
• Desenvolvimento do tema a partir de um 

projeto de texto.

b) Estrutura
• Encadeamento das partes do texto
• Progressão temática

Comp. III a) Coerência textual (organização do texto 
quanto à sua lógica interna e externa) b) Argumentatividade

c) Indícios de autoria
• Presença de marcas pessoais manifes-

tas no desenvolvimento temático e na 
organização textual.

Comp. IV

a) Coesão lexical
• Adequação no uso de recursos lexicais, 

tais como: sinônimos, hiperônimos, 
repetição, reiteração etc.

b) Coesão gramatical
• Adequação no emprego de conectivos, 

tempos verbais, pontuação, sequência 
temporal, relações anafóricas, conec-
tores intervocabulares, interparágrafos 
etc.

Comp. V Cidadania ativa com propos-
ta solidária, compartilhada e inovadora.
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FOLHA DE REDAÇAO
MODELO ENEM

ALUNO (A):

SEDE: SÉRIE: DATA:  /  / 

INSCRIÇÃO:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Competências Pontos Níveis

I 					

II 					

III 					

IV 					

V 					

Total

Média 
(Nota Final)

8. Preencha o seu nome e assine nos locais apropriados.
9. A transcrição da sua redação deve ser feita preferencial-

mente com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente.

10. Em nenhuma hipótese, haverá substituição desta folha por 
erro de preenchimento do participante.

11. Escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, 
risque com um único traço e escreva, em seguida, o re-
spectivo substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem 
ser usados para tal finalidade.

12. Não será avaliado texto escrito em local indevido. Res-
peite rigorosamente as margens.

13. Não será permitido utilizar material de consulta.
14. Não será permitido o empréstimo de qualquer material en-

tre os participantes.

•  Atenção: A redação será corrigida a partir de 8 linhas.

RESERVADO AO CORRETOR

CORRETOR

Nome

Data:            /           /
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GRADE DE CORREÇÃO
Nível 0 = 0 / Nível I = 2,0 / Nível II = 4,0 / Nível III = 6,0 / Nível IV = 8,0 / Nível V = 10,0

COMPETÊNCIA CRITÉRIOS (Níveis)

I
Demonstrar domínio da norma 
padrão da língua escrita.

1. Demonstra desconhecimento da norma padrão, de escolha de registro e de convenções da escrita.
2. Demonstra domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes desvios gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita.
3. Demonstra domínio mediano da norma padrão, apresentando muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e 

de convenções da escrita.
4. Demonstra domínio adequado da norma padrão, apresentando alguns desvios gramaticais e de convenções da 

escrita.
5. Demonstra bom domínio da norma padrão, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita.
6. Demonstra excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando escassos desvios gramaticais 

e de convenções da escrita.

II
Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo.

1. Foge ao tema proposto.
2. Desenvolve de maneira tangencial o tema ou apresenta inadequação ao tipo textual dissertativo- argumentativo.
3. Desenvolve de forma mediana o tema a partir de argumentos do senso comum, cópias dos textos motivadores ou 

apresenta domínio precário do tipo textual dissertativo-argumentativo.
4. Desenvolve de forma adequada o tema, a partir de argumentação previsível e apresenta domínio adequado do tipo 

textual dissertativo-argumentativo.
5. Desenvolve bem o tema a partir de argumentação consistente e apresenta bom domínio do tipo textual dissertati-

vo-argumentativo.
6. Desenvolve muito bem o tema com argumentação consistente, além de apresentar excelente domínio do tipo textu-

al dissertativo-argumentativo, a partir de um repertório sociocultural produtivo.

III
Selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista.

1. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes.
2. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pouco relacionados ao tema.
3. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e/ou com 

contradições, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação em defesa de seu ponto 
de vista.

4. Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto, porém pouco organizados e 
relacionados de forma pouco consistente em defesa de seu ponto de vista.

5. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, com indícios de autoria, em defesa de seu ponto de vista.

6. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, configurando autoria, em defesa de seu ponto de vista.

IV
Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da 
argumentação.

1. Apresenta informações desconexas, que não se configuram como texto.
2. Não articula as partes do texto ou as articula de forma precária e/ou inadequada.
3. Articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
4. Articula as partes do texto, porém com algumas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
5. Articula as partes do texto, com poucas inadequações na utilização de recursos coesivos.
6. Articula as partes do texto, sem inadequações na utilização dos recursos coesivos.

V
Elaborar proposta de solução para 
o problema abordado, respeitando 
os valores humanos e consideran-
do a diversidade sociocultural.

1. Não elabora proposta de intervenção.
2. Elabora proposta de intervenção tangencial ao tema ou a deixa subentendida no texto.
3. Elabora proposta de intervenção de forma precária ou relacionada ao tema mas não articulada com a discussão 

desenvolvida no texto.
4. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema mas pouco articulada à discussão desenvolvida no texto.
5. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no texto.
6. Elabora proposta de intervenção inovadora relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida em seu 

texto.

Aspectos considerados na avaliação de cada competência

 Comp. I

a) Adequação ao registro
• Grau de formalidade
• Variedade linguística adequada ao tipo 

de texto e à situação de interlocução.

b) Norma gramatical
• Sintaxe de concordância, regência e 

colocação
• Pontuação
• Flexão

c) Convenções da escrita
• Escrita das palavras (ortografia, acen-

tuação)
• Maiusculas/minúsculas

Comp. II

a) Tema
• Compreensão da proposta
• Desenvolvimento do tema a partir de um 

projeto de texto.

b) Estrutura
• Encadeamento das partes do texto
• Progressão temática

Comp. III a) Coerência textual (organização do texto 
quanto à sua lógica interna e externa) b) Argumentatividade

c) Indícios de autoria
• Presença de marcas pessoais manifes-

tas no desenvolvimento temático e na 
organização textual.

Comp. IV

a) Coesão lexical
• Adequação no uso de recursos lexicais, 

tais como: sinônimos, hiperônimos, 
repetição, reiteração etc.

b) Coesão gramatical
• Adequação no emprego de conectivos, 

tempos verbais, pontuação, sequência 
temporal, relações anafóricas, conec-
tores intervocabulares, interparágrafos 
etc.

Comp. V Cidadania ativa com propos-
ta solidária, compartilhada e inovadora.
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FOLHA DE REDAÇAO
MODELO ENEM

ALUNO (A):

SEDE: SÉRIE: DATA:  /  / 

INSCRIÇÃO:
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Competências Pontos Níveis

I 					

II 					

III 					

IV 					

V 					

Total

Média 
(Nota Final)

8. Preencha o seu nome e assine nos locais apropriados.
9. A transcrição da sua redação deve ser feita preferencial-

mente com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
em material transparente.

10. Em nenhuma hipótese, haverá substituição desta folha por 
erro de preenchimento do participante.

11. Escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, 
risque com um único traço e escreva, em seguida, o re-
spectivo substitutivo. Lembre-se: parênteses não podem 
ser usados para tal finalidade.

12. Não será avaliado texto escrito em local indevido. Res-
peite rigorosamente as margens.

13. Não será permitido utilizar material de consulta.
14. Não será permitido o empréstimo de qualquer material en-

tre os participantes.

•  Atenção: A redação será corrigida a partir de 8 linhas.

RESERVADO AO CORRETOR

CORRETOR

Nome

Data:            /           /
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GRADE DE CORREÇÃO
Nível 0 = 0 / Nível I = 2,0 / Nível II = 4,0 / Nível III = 6,0 / Nível IV = 8,0 / Nível V = 10,0

COMPETÊNCIA CRITÉRIOS (Níveis)

I
Demonstrar domínio da norma 
padrão da língua escrita.

1. Demonstra desconhecimento da norma padrão, de escolha de registro e de convenções da escrita.
2. Demonstra domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes desvios gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita.
3. Demonstra domínio mediano da norma padrão, apresentando muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e 

de convenções da escrita.
4. Demonstra domínio adequado da norma padrão, apresentando alguns desvios gramaticais e de convenções da 

escrita.
5. Demonstra bom domínio da norma padrão, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita.
6. Demonstra excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando escassos desvios gramaticais 

e de convenções da escrita.

II
Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo.

1. Foge ao tema proposto.
2. Desenvolve de maneira tangencial o tema ou apresenta inadequação ao tipo textual dissertativo- argumentativo.
3. Desenvolve de forma mediana o tema a partir de argumentos do senso comum, cópias dos textos motivadores ou 

apresenta domínio precário do tipo textual dissertativo-argumentativo.
4. Desenvolve de forma adequada o tema, a partir de argumentação previsível e apresenta domínio adequado do tipo 

textual dissertativo-argumentativo.
5. Desenvolve bem o tema a partir de argumentação consistente e apresenta bom domínio do tipo textual dissertati-

vo-argumentativo.
6. Desenvolve muito bem o tema com argumentação consistente, além de apresentar excelente domínio do tipo textu-

al dissertativo-argumentativo, a partir de um repertório sociocultural produtivo.

III
Selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista.

1. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes.
2. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pouco relacionados ao tema.
3. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e/ou com 

contradições, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação em defesa de seu ponto 
de vista.

4. Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto, porém pouco organizados e 
relacionados de forma pouco consistente em defesa de seu ponto de vista.

5. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, com indícios de autoria, em defesa de seu ponto de vista.

6. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, configurando autoria, em defesa de seu ponto de vista.

IV
Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da 
argumentação.

1. Apresenta informações desconexas, que não se configuram como texto.
2. Não articula as partes do texto ou as articula de forma precária e/ou inadequada.
3. Articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
4. Articula as partes do texto, porém com algumas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
5. Articula as partes do texto, com poucas inadequações na utilização de recursos coesivos.
6. Articula as partes do texto, sem inadequações na utilização dos recursos coesivos.

V
Elaborar proposta de solução para 
o problema abordado, respeitando 
os valores humanos e consideran-
do a diversidade sociocultural.

1. Não elabora proposta de intervenção.
2. Elabora proposta de intervenção tangencial ao tema ou a deixa subentendida no texto.
3. Elabora proposta de intervenção de forma precária ou relacionada ao tema mas não articulada com a discussão 

desenvolvida no texto.
4. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema mas pouco articulada à discussão desenvolvida no texto.
5. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no texto.
6. Elabora proposta de intervenção inovadora relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida em seu 

texto.

Aspectos considerados na avaliação de cada competência

 Comp. I

a) Adequação ao registro
• Grau de formalidade
• Variedade linguística adequada ao tipo 

de texto e à situação de interlocução.

b) Norma gramatical
• Sintaxe de concordância, regência e 

colocação
• Pontuação
• Flexão

c) Convenções da escrita
• Escrita das palavras (ortografia, acen-

tuação)
• Maiusculas/minúsculas

Comp. II

a) Tema
• Compreensão da proposta
• Desenvolvimento do tema a partir de um 

projeto de texto.

b) Estrutura
• Encadeamento das partes do texto
• Progressão temática

Comp. III a) Coerência textual (organização do texto 
quanto à sua lógica interna e externa) b) Argumentatividade

c) Indícios de autoria
• Presença de marcas pessoais manifes-

tas no desenvolvimento temático e na 
organização textual.

Comp. IV

a) Coesão lexical
• Adequação no uso de recursos lexicais, 

tais como: sinônimos, hiperônimos, 
repetição, reiteração etc.

b) Coesão gramatical
• Adequação no emprego de conectivos, 

tempos verbais, pontuação, sequência 
temporal, relações anafóricas, conec-
tores intervocabulares, interparágrafos 
etc.

Comp. V Cidadania ativa com propos-
ta solidária, compartilhada e inovadora.
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GRADE DE CORREÇÃO
Nível 0 = 0 / Nível I = 2,0 / Nível II = 4,0 / Nível III = 6,0 / Nível IV = 8,0 / Nível V = 10,0

COMPETÊNCIA CRITÉRIOS (Níveis)

I
Demonstrar domínio da norma 
padrão da língua escrita.

1. Demonstra desconhecimento da norma padrão, de escolha de registro e de convenções da escrita.
2. Demonstra domínio insuficiente da norma padrão, apresentando graves e frequentes desvios gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita.
3. Demonstra domínio mediano da norma padrão, apresentando muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e 

de convenções da escrita.
4. Demonstra domínio adequado da norma padrão, apresentando alguns desvios gramaticais e de convenções da 

escrita.
5. Demonstra bom domínio da norma padrão, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita.
6. Demonstra excelente domínio da norma padrão, não apresentando ou apresentando escassos desvios gramaticais 

e de convenções da escrita.

II
Compreender a proposta de 
redação e aplicar conceitos das 
várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro 
dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo.

1. Foge ao tema proposto.
2. Desenvolve de maneira tangencial o tema ou apresenta inadequação ao tipo textual dissertativo- argumentativo.
3. Desenvolve de forma mediana o tema a partir de argumentos do senso comum, cópias dos textos motivadores ou 

apresenta domínio precário do tipo textual dissertativo-argumentativo.
4. Desenvolve de forma adequada o tema, a partir de argumentação previsível e apresenta domínio adequado do tipo 

textual dissertativo-argumentativo.
5. Desenvolve bem o tema a partir de argumentação consistente e apresenta bom domínio do tipo textual dissertati-

vo-argumentativo.
6. Desenvolve muito bem o tema com argumentação consistente, além de apresentar excelente domínio do tipo textu-

al dissertativo-argumentativo, a partir de um repertório sociocultural produtivo.

III
Selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista.

1. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes.
2. Não defende ponto de vista e apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pouco relacionados ao tema.
3. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes ao tema proposto, com pouca articulação e/ou com 

contradições, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação em defesa de seu ponto 
de vista.

4. Apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto, porém pouco organizados e 
relacionados de forma pouco consistente em defesa de seu ponto de vista.

5. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, com indícios de autoria, em defesa de seu ponto de vista.

6. Seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto de forma 
consistente, configurando autoria, em defesa de seu ponto de vista.

IV
Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da 
argumentação.

1. Apresenta informações desconexas, que não se configuram como texto.
2. Não articula as partes do texto ou as articula de forma precária e/ou inadequada.
3. Articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
4. Articula as partes do texto, porém com algumas inadequações na utilização dos recursos coesivos.
5. Articula as partes do texto, com poucas inadequações na utilização de recursos coesivos.
6. Articula as partes do texto, sem inadequações na utilização dos recursos coesivos.

V
Elaborar proposta de solução para 
o problema abordado, respeitando 
os valores humanos e consideran-
do a diversidade sociocultural.

1. Não elabora proposta de intervenção.
2. Elabora proposta de intervenção tangencial ao tema ou a deixa subentendida no texto.
3. Elabora proposta de intervenção de forma precária ou relacionada ao tema mas não articulada com a discussão 

desenvolvida no texto.
4. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema mas pouco articulada à discussão desenvolvida no texto.
5. Elabora proposta de intervenção relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida no texto.
6. Elabora proposta de intervenção inovadora relacionada ao tema e bem articulada à discussão desenvolvida em seu 

texto.

Aspectos considerados na avaliação de cada competência

 Comp. I

a) Adequação ao registro
• Grau de formalidade
• Variedade linguística adequada ao tipo 

de texto e à situação de interlocução.

b) Norma gramatical
• Sintaxe de concordância, regência e 

colocação
• Pontuação
• Flexão

c) Convenções da escrita
• Escrita das palavras (ortografia, acen-

tuação)
• Maiusculas/minúsculas

Comp. II

a) Tema
• Compreensão da proposta
• Desenvolvimento do tema a partir de um 

projeto de texto.

b) Estrutura
• Encadeamento das partes do texto
• Progressão temática

Comp. III a) Coerência textual (organização do texto 
quanto à sua lógica interna e externa) b) Argumentatividade

c) Indícios de autoria
• Presença de marcas pessoais manifes-

tas no desenvolvimento temático e na 
organização textual.

Comp. IV

a) Coesão lexical
• Adequação no uso de recursos lexicais, 

tais como: sinônimos, hiperônimos, 
repetição, reiteração etc.

b) Coesão gramatical
• Adequação no emprego de conectivos, 

tempos verbais, pontuação, sequência 
temporal, relações anafóricas, conec-
tores intervocabulares, interparágrafos 
etc.

Comp. V Cidadania ativa com propos-
ta solidária, compartilhada e inovadora.
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