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Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Questões 1 a 45

1.   Nas figuras 1 e 2, abaixo, estão representados os ciclos de duas endemias que ocorrem no Brasil.

Quais são, respectivamente, as doenças representadas nas figuras 1 e 2?  
a) Raiva e febre amarela.    
b) Leptospirose e dengue.    
c) Raiva e malária.    
d) Leptospirose e febre amarela.    
e) Leishmaniose e dengue.   
  

2.   O experimento, utilizando-se de frascos de vidro, com o formato de “pescoço de cisne”, contendo um 
“caldo nutritivo” e submetido primeiramente ao isolamento e posteriormente à exposição ao ar, conforme 
figura abaixo, foi usado para se provar a origem da vida.

O autor e a teoria por ele provada foram, respectivamente: 
a) Charles Darwin e Teoria da Evolução.   
b) Francesco Redi e Teoria da Abiogênese.   
c) Aristóteles e Teoria da Geração Espontânea.   
d) Louis Pasteur e Teoria da Biogênese.   
e) Louis Joblot e Teoria da Seleção Natural.   
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3.   Bactérias são agentes causadores de diversas doenças, e algumas delas podem ser muito graves.

Considere as afirmações abaixo, a respeito de doenças. 

I. A cólera é causada por um vibrião, que é eliminado junto com as fezes.
II. A gastrite bacteriana é causada pela Helicobacter pylori, que pode levar ao câncer.
III. A dengue hemorrágica é causada por bactérias, do tipo bacilo, eliminadas no sangue. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I.   
b) Apenas III.   
c) Apenas I e II.   
d) Apenas II e III.   
e) I, II e III.   
  
4.   A organização dos mapas e guias de ruas de uma cidade é fundamental para a exata localização do 
lugar a que se deseja ir.
Nas buscas feitas pela internet, pode-se, por exemplo, informar, entre outras coisas, o número do imóvel, o 
nome da rua, o bairro, a cidade, o estado, o país e o continente.
Por outro lado, ao se estudar a vida, também se podem distinguir diversos níveis hierárquicos de 
organização, que vão do nível submicroscópico (átomos e moléculas) até, por exemplo, ao nível do 
organismo.

Comparando os níveis de organização para a identificação de um endereço com alguns níveis de 
organização estudados em Biologia e, admitindo-se que:

– o nível submicroscópico corresponde comparativamente ao número do imóvel, e
– o nível de organismo corresponde comparativamente ao continente.

Pode-se afirmar corretamente que o nome da rua, do bairro, da cidade, do estado e do país correspondem, 
respectivamente, aos seguintes níveis de organização biológica: 
a) sistemas, organelas celulares, órgãos, tecidos e células.   
b) células, tecidos, organelas celulares, órgãos e sistemas.   
c) órgãos, sistemas, tecidos, células e organelas celulares.   
d) organelas celulares, células, tecidos, órgãos e sistemas.   
e) tecidos, órgãos, sistemas, organelas celulares e células.   
  
5.   Todos os dias, os escritórios, os restaurantes e as residências produzem muito lixo. As empresas de 
limpeza trabalham diariamente para recolher uma grande quantidade desse lixo e encaminhar 
principalmente para os “lixões”. A figura ilustra alguns materiais e seres vivos que podem ser encontrados 
nos lixões de muitas cidades.
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A respeito do problema do lixo e a partir da figura, foram feitas algumas afirmações:

I. os lixões podem produzir o chorume, que consiste em um líquido negro e fétido que pode contaminar os 
lençóis subterrâneos de água. Esse líquido pode conter microrganismos patogênicos e metais pesados 
tóxicos para o ser humano;

II. a transmissão das doenças indicadas é exclusiva às pessoas que trabalham da coleta do lixo ou que 
habitem muito próximo desses locais;

III. haverá transmissão das doenças indicadas somente se os animais listados conseguirem inocular os 
microrganismos causadores na pele humana;

IV. a decomposição da matéria orgânica presente no lixo pode produzir o gás metano, substância 
inflamável, pondo em risco comunidades que vivem próximo desses locais.

É correto apenas o contido em 
a) I.   
b) I e IV.   
c) II e IV.   
d) I, II e III.    
e) II, III e IV.    
  
6.   Dois casais desconfiaram que seus bebês foram trocados na maternidade e entraram em contato com 
um especialista em genética para saber como poderiam ter certeza da troca. Fez-se então uma tipagem 
sanguínea quanto ao sistema ABO, que chegou ao seguinte resultado: 

Identificação Tipo sanguíneo
Bebê 1 O
Bebê 2 A
Sra. A B
Sr. A AB

Sra. B B
Sr. B B

Com base nesses resultados, é CORRETO afirmar que 
a) o bebê número 1 é necessariamente filho do casal Sr. A e Sra. B.   
b) não é possível, com o teste proposto, ser conclusivo sobre o parentesco dos bebês em questão.   
c) o bebê número 2 é necessariamente filho do casal Sr. B e Sra. B.   
d) o bebê número 1 não pode ser filho do Sr. A com a Sra. A. 
e) Nenhuma das anteriores.   
  
7.   Os reinos de seres vivos indicados (esquerda) devem ser associados às suas características (direita).

Seres Vivos Características

I. Monera
(     ) sem clorofila, heterótrofos, reprodução 

sexuada ou assexuada (esporos)

II. Protista
(     ) unicelulares, sem mitocôndrias e cloroplastos; 

autótrofos ou heterótrofos

III. Fungi
(     ) autótrofos, pluricelulares; células ricas em 

sistema de endomembranas

IV. Plantae
(     ) heterótrofos, pluricelulares; reprodução 

sexuada

V. Animalia
(     ) unicelulares, ricos em sistema de 

endomembranas; autótrofos ou heterótrofos

A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) I, II, V, IV e III   
b) III, II, IV, V e I   
c) I, III, IV, V e II   
d) III, I, IV, V e II   
e) II, III, V, IV e I   
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8.   As células animais, vegetais e bacterianas apresentam diferenças estruturais relacionadas às suas 
características fisiológicas.
A tabela a seguir mostra a presença ou ausência de algumas dessas estruturas.

Estruturas
Células

animal vegetal bacteriana
Centríolos + - -
Citoplasma + + +
Membrana citoplasmática + + +
Núcleo + + -
Parede celular - + +
Plastos - + -

Legenda: (+) presente (-) ausente

Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que 
a) tanto os vegetais quanto as bactérias são autótrofos devido à presença da parede celular.   
b) o citoplasma de todas as células são iguais.   
c) as bactérias não possuem cromossomos por não possuírem núcleo.   
d) a célula animal é a única que realiza divisão celular com fuso mitótico com centríolos nas suas 

extremidades.   
e) todos os plastos estão envolvidos na fotossíntese.   
  
9.   A Agricultura, apesar de ser uma atividade humana importantíssima para a sobrevivência de nossa 
espécie, vem provocando, juntamente com o desmatamento, um aumento das taxas de erosão. Grande 
parte dos solos cultiváveis do planeta já foi destruída pela erosão, principalmente após a II Guerra Mundial. 
Além dos problemas causados à própria atividade agrícola, a erosão provoca grandes danos ambientais, 
como o assoreamento de várzeas, açudes, riachos e rios. 

Uma das práticas utilizadas para minimizar a erosão consiste em 
a) substituir a mão de obra humana por máquinas pesadas.   
b) usar intensivamente produtos químicos no controle das ervas daninhas, para permitir, assim, que o solo 

absorva rapidamente a água, impedindo o deslocamento superficial da água.   
c) fazer o cultivo das plantas em curva de nível e usar culturas de cobertura, o que protegerá o solo da ação 

erosiva das chuvas.   
d) fazer o plantio em épocas sem chuva.   
e) eliminar a vegetação de áreas com declividade acentuada para permitir a drenagem da água.   
  
10.   Em uma aula prática de Biologia, foram analisados três diferentes animais, e os resultados observados 
foram utilizados para construir a seguinte tabela.

Animal I Animal II Animal III
Corpo subdividido em 
cabeça, tórax e abdome

Corpo segmentado em anéis Superfície externa do corpo 
recoberta por poros e grande 
cavidade central

Três pares de patas 
articuladas 

Locomoção por 
arrastamento

Fixos ao substrato marinho

Um par de asas Ausência de asas Não apresentam órgãos 
especializados

Respiração traqueal Respiração cutânea Filtradores
Esqueleto externo de 
quitina 

Presença de cerdas de 
quitina

Esqueleto de fibras e espículas 
de calcário ou sílica

Presença de antenas Presença de clitelo Presença de coanócitos

Os animais representados por I, II e III podem ser, respectivamente, 
a) abelha, formiga e coral.   
b) mosca, minhoca e esponja.   
c) abelha, sanguessuga e esponja.   
d) mosca, piolho de cobra e anêmona.   
e) formiga, minhoca e água-viva.   

http://www.infoenem.com.br/garanta-as-melhores-apostilas-para-o-enem-2014/
http://www.infoenem.com.br/portal-infoenem-realizara-simulado-enem-2014-nos-dias-7-e-8-de-junho/


Portal infoEnem – Primeiro Simulado Enem 2014 

  
11.   A figura a seguir mostra uma célula vegetal.

A organela responsável pela secreção de glicoproteínas e alguns polissacarídeos, que integram a parede 
celular, está representada pelo número 

a) 1   
b) 2   
c) 3   
d) 4   
e) Nenhuma das anteriores

12.   A Tabela seguinte refere-se ao estudo de comunidades de peixes num córrego com forte influência 
sazonal, no caso a pluviosidade.

Meses
Pluviosidade

(mm)

Oxigênio 
dissolvido na 

água (%)

Número de

Espécies 
(riqueza)

Número de indivíduos

(abundância)

Janeiro 277 82 17 187

Março 388 81 14 211

Maio 89 85 32 678

Julho 20 83 36 636

Setembro 18 83 31 703

Novembro 256 80 12 315

Os dados apresentados na tabela mostram que no período de 

a) seca existe uma relação inversa com a abundância decorrente de mecanismos de competição 
intraespecífica.   

b) seca há uma relação inversa com a riqueza, uma vez que os nichos sofrem menor interferência das 
chuvas.   

c) chuva ocorre uma relação direta com a quantidade de O2, em função da respiração das comunidades 
aquáticas.   

d) chuva a quantidade de O2 dissolvido limita a abundância, pois suas moléculas são adsorvidas por 
bactérias no seu leito.   

e) seca a quantidade de O2 dissolvido limita a abundância, pois a evaporação dificulta a fotossíntese das 
comunidades aquáticas.   
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13.   Novo e maior inimigo do ozônio.

O óxido nitroso (N2O) se tornou, entre todas as substâncias emitidas por atividades humanas, a que mais 
danos provoca à camada de ozônio, que é responsável pela proteção das plantas, animais e pessoas contra 
o excesso de radiação ultravioleta emitida pelo Sol.

O óxido nitroso superou os clorofluorcarbonetos (CFCs), cuja emissão na atmosfera tem diminuído 
seguidamente por causa de acordos internacionais conduzidos com essa finalidade. Hoje, de acordo com 
pesquisas, as emissões de N2O já são duas vezes maiores do que as de CFCs.

O óxido nitroso é emitido por fontes naturais (bactérias do solo e dos oceanos, por exemplo) e como um 
subproduto dos métodos de fertilização na agricultura; de combustão; de tratamento de esgoto e de 
diversos processos industriais.

Atualmente, um terço da emissão do gás deriva de atividades humanas.

Segundo os pesquisadores, como o óxido nitroso também é um gás de efeito estufa, a redução de suas 
emissões por atividades humanas seria uma boa medida tanto para a camada de ozônio como para o clima.

 (Adaptado de Agência FAPESP, 28.08.2009)

Considere as afirmações feitas sobre o texto.

I. Atividades humanas, como a agricultura, e diversos processos industriais emitem a maior parte do óxido 
nitroso hoje presente na atmosfera.

II. Uma das principais medidas para a preservação da camada de ozônio é a redução da quantidade de 
bactérias do solo e dos oceanos.

III. A redução das emissões de CFCs e do óxido nitroso é importante para a preservação da camada de 
ozônio e para a diminuição do aquecimento global.

Está correto o contido em 

a) III, apenas.   
b) I e II, apenas.   
c) I e III, apenas.   
d) II e III, apenas.   
e) I, II e III.   

  
14.   Metade do volume de óleo de cozinha consumido anualmente no Brasil, cerca de dois bilhões de litros, 
é jogada incorretamente em ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua 
milhares de litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem da água, 
causa entupimentos e, consequentemente, enchentes. Além disso, ao contaminar os mananciais, resulta na 
mortandade de peixes. A reciclagem do óleo de cozinha, além de necessária, tem mercado na produção de 
biodiesel. Há uma demanda atual de 1,2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Se houver planejamento na 
coleta, transporte e produção, estima-se que se possa pagar até R$ 1,00 por litro de óleo a ser reciclado.

“Programa mostra caminho para uso do óleo de fritura na produção de biodiesel”.
Disponível em: http://www.nutrinews.com.br. Acesso em: 14 fev. 2009.

De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas. Com o objetivo 
de contribuir para resolver esses problemas, deve-se 
a) utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis, como etanol.   
b) coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel.   
c) limpar periodicamente os esgotos das cidades para evitar entupimentos e enchentes.   
d) utilizar o óleo como alimento para os peixes, uma vez que preserva seu valor nutritivo após o descarte.   
e) descartar o óleo diretamente em ralos, pias e bueiros, sem tratamento prévio com agentes dispersantes.   
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15.   Leia o texto a seguir:

"'Achantina fulica' é conhecida como caramujo gigante africano e está inserida na lista da União para a 
Conservação da Natureza como uma das cem piores espécies do planeta devido ao alto poder invasor. 
Esse molusco foi introduzido no Brasil há cerca de vinte anos como opção para criação de escargot. 
Atualmente, está presente em 15 estados, nos quais já causou danos para o ambiente e para a agricultura. 
Esses fatos estão estimulando a discussão pelo Ministério da Agricultura de como controlar e erradicar a 'A. 
fulica'."

IBAMA. "Ofício n. 006/03", 17 de jan. de 2003. [Adaptado].

De acordo com o texto, atualmente, a curva de crescimento populacional de 'Achantina fulica' é

 

  
16.   Um passeio de balão é uma das atrações para quem visita a Capadócia, na Turquia.

Os balões utilizados para esse tipo de passeio possuem um grande bocal por onde uma forte chama 
aquece o ar do interior do balão. Abaixo do bocal, está presa a gôndola onde os turistas se instalam para 
fazer um passeio inesquecível.

Esses balões ganham altitude porque 
a) o ar aquecido é menos denso que o ar atmosférico.   
b) a queima do combustível gera oxigênio, que é mais leve que o ar.   
c) a pressão interna torna-se maior que a pressão externa, ao serem inflados.   
d) o gás liberado na queima aumenta a inércia sobre a superfície do balão.   
e) o calor da chama é dirigido para baixo e, como reação, o balão é empurrado para cima.   
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17.   O jipe-robô Curiosity da NASA chegou a Marte, em agosto de 2012, carregando consigo câmeras de 
alta resolução e um sofisticado laboratório de análises químicas para uma rotina de testes. Da Terra, uma 
equipe de técnicos comandava seus movimentos e lhe enviava as tarefas que deveria realizar.
Imagine que, ao verem a imagem de uma rocha muito peculiar, os técnicos da NASA, no desejo de que o 
Curiosity a analisasse, determinam uma trajetória reta que une o ponto de observação até a rocha e 
instruem o robô para iniciar seu deslocamento, que teve duração de uma hora.
Nesse intervalo de tempo, o Curiosity desenvolveu as velocidades indicadas no gráfico.
O deslocamento total realizado pelo Curiosity do ponto de observação ao seu destino foi, em metros,

 
a) 9.   
b) 6.   
c) 4.   
d) 2.   
e) 1.   
  

18.   Uma família decide ir, no final de semana, ao Beach Park, que está localizado no Município de Aquiraz, 
na praia do Porto das Dunas, no Ceará, a 16 km de Fortaleza. Uma das atrações para o público é o 
Toboágua Insano, com 40 metros de altura, que tem a dimensão vertical de um prédio de 14 andares.
Em função da sua altura e inclinação, o toboágua proporciona uma descida extremamente rápida. Por essas 
características, o Insano é considerado o mais radical dos equipamentos do gênero no planeta. 
Numa manhã de domingo, um jovem, membro da família que foi visitar o parque, desce, a partir do repouso, 
o toboágua, com altura de 40 metros de altura, e mergulha numa piscina instalada em sua base. Supondo 
que o atrito ao longo do percurso dissipe 28% da energia mecânica e considerando a aceleração da 
gravidade, g = 10 m/s2, a velocidade do jovem na base do toboágua, em m/s, é  
a) 28,2    
b) 26,4    
c) 20,2   
d) 24,0   
e) 32,2   
  

19.   Em 1643, o físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) realizou sua famosa experiência, medindo 
a pressão atmosférica por meio de uma coluna de mercúrio, inventando, assim, o barômetro. Após esta 
descoberta, suponha que foram muitos os curiosos que fizeram várias medidas de pressão atmosférica. 

Com base na experiência de Torricelli, pode-se afirmar que o maior valor para altura da coluna de mercúrio 
foi encontrado:  
a) no Pico do Jabre, ponto culminante do estado da Paraíba, no município de Matureia.    
b) no alto de uma montanha a 1500 metros de altitude.    
c) no 10° andar de um prédio em construção na cidade de Campina Grande.    
d) numa bonita casa de veraneio em João Pessoa, no litoral paraibano.    
e) no alto do Monte Everest, o ponto culminante da Terra.   
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20.   O dimensionamento de motores elétricos, junto com o desenvolvimento de compressores, é o principal 
problema da indústria de refrigeração. As geladeiras do tipo “frost-free” não acumulam gelo no seu interior, o 
que evita o isolamento térmico realizado pelas grossas camadas de gelo formadas pelas geladeiras 
comuns. A não formação de gelo diminui o consumo de energia.
Assim, numa geladeira tipo “frost-free” ligada a uma ddp de 220V circula uma corrente de 0,5A. Se essa 
geladeira ficar ligada 5 minutos a cada hora, seu consumo diário de energia, em kWh, é de 
a) 0,22.   
b) 44.   
c) 220.   
d) 440.   
e) 24200.   
  
21.   Quatro lâmpadas ôhmicas idênticas A, B, C e D foram associadas e, em seguida, a associação é ligada 
a um gerador de energia elétrica ideal. Em um dado instante, a lâmpada A queima, interrompendo o circuito 
no trecho em que ela se encontra. As lâmpadas B, C e D permanecem acesas, porém o brilho da lâmpada B 
aumenta e o brilho das lâmpadas C e D diminui. Com base nesses dados, a alternativa que indica a 
associação formada por essas lâmpadas é: 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    
  
22.   Hoje sabemos que a Terra gira ao redor do Sol (sistema heliocêntrico), assim como todos os demais 
planetas do nosso sistema solar. Mas na Antiguidade, o homem acreditava ser o centro do Universo, tanto 
que considerava a Terra como centro do sistema planetário (sistema geocêntrico). Tal consideração estava 
baseada nas observações cotidianas, pois as pessoas observavam o Sol girando em torno da Terra.

É CORRETO afirmar que o homem da Antiguidade concluiu que o Sol girava em torno da Terra devido ao 
fato que: 
a) considerou o Sol como seu sistema de referência.   
b) considerou a Terra como seu sistema de referência.   
c) esqueceu de adotar um sistema de referência.   
d) considerou a Lua como seu sistema de referência.   
e) considerou as estrelas como seu sistema de referência.   
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23.   A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 
cm e 60 cm, respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram em movimento circular 
uniforme. Se a correia não desliza sobre os discos, a razão 1 2/ω ω  entre as velocidades angulares dos 
discos vale

 

a) 1/3   
b) 2/3   
c) 1   
d) 3/2   
e) 3   
  
24.   Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 m, aplicando uma força F de mesma direção 
e sentido do deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F, em 
newtons, em função do deslocamento d, em metros.

Desprezando o atrito, o trabalho total, em joules, realizado por F, equivale a: 
a) 117   
b) 130   
c) 143   
d) 156  
e) 165 
  
25.   Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte 
fenômeno: depois de limpar um objeto de vidro, esfregando-o vigorosamente com um pedaço de pano de lã, 
percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa.

O motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que 
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a) quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons do vidro tornando-o negativamente eletrizado, 
possibilitando que atraísse os pedaços de papel.   

b) o atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi o responsável pela atração dos 
pedaços de papel.   

c) ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro semelhante ao 
existente ao redor de um ímã.   

d) ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros, impedindo que o vidro repelisse os 
pedaços de papel.   

e) o atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o que 
permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel.    

  
26.   Têm-se duas lâmpadas com os seguintes dados nominais: 1L  (40 W  e 220 V)  e 2L  (60 W  e 
220 V).  Sobre elas, afirma-se que:

I. Ao ligá-las em série, na rede de 220 V,  a lâmpada 1L  brilha mais intensamente;

II. Ao ligá-las em paralelo, na rede de 220 V,  a lâmpada 2L  brilha mais intensamente;

III. Ao ligar a lâmpada 2L  na rede de 110 V,  seu brilho é menor que quando ligada em 220 V.

Dessas afirmativas: 
a) apenas I está correta.   
b) apenas II está correta.   
c) apenas I e II estão corretas.   
d) apenas I e III estão corretas.   
e) I, II e III estão corretas.   
  
27.   O acelerador de partículas LHC, o Grande Colisor de Hadrons (Large Hadron Collider), recebeu da 
imprensa vários adjetivos superlativos: “a maior máquina do mundo”, “o maior experimento já feito”, “o big-
bang recriado em laboratório”, para citar alguns. Quando o LHC estiver funcionando a plena capacidade, um 
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feixe de prótons, percorrendo o perímetro do anel circular do acelerador, irá conter 1014 prótons, efetuando 
104 voltas por segundo, no anel. 

Considerando que os prótons preenchem o anel uniformemente, identifique a alternativa que indica 
corretamente a corrente elétrica que circula pelo anel.

Dado: carga elétrica do próton 191,6 10 C−×  

a) 0,16 A   

b) 151,6 10  A−×    

c) 291,6 10  A−×    

d) 91,6 10  A−×    

e) 231,6 10  A−×    

  

28.   Quando investigava a natureza eletromagnética da luz, em 1887, Heinrich Hertz, estudando a 
produção de descargas elétricas entre duas superfícies de metal em potenciais elétricos diferentes, 
observou que uma faísca proveniente de uma superfície gerava uma faísca secundária na outra. Porém 
essa faísca era difícil de ser vista, então Hertz colocou um obstáculo para impedir que a incidência direta da 
luz sobre o sistema ofuscasse sua observação. Isso causou uma diminuição da faísca secundária. Depois 
de uma série de experiências, ele confirmou que a luz pode gerar faíscas elétricas, principalmente a luz 
ultravioleta. Mais tarde, outros pesquisadores concluíram que a incidência de luz sobre uma superfície 
metálica faz com que ocorra emissão de elétrons. Einstein, em 1905, desenvolveu uma teoria simples e 
revolucionária para explicar, então, o efeito fotoelétrico.

A Figura representa esquematicamente um aparato experimental que pode ser usado para produzir e 
verificar o efeito fotoelétrico. No interior do tubo de vidro transparente, onde há vácuo, encontram-se dois 
eletrodos metálicos A e B afastados um do outro. Esses eletrodos estão ligados entre si, externamente, 
através dos elementos representados, simbolicamente, como I e II.

Para que o efeito fotoelétrico seja detectado quando o eletrodo B for iluminado por luz ultravioleta, os 
elementos I e II devem ser, respectivamente: 
a) galvanômetro e lâmpada ultravioleta.   
b) fonte de ddp constante e amperímetro.   
c) voltímetro e fonte de ddp alternada.   
d) diodo e potenciômetro.   
e) voltímetro e amperímetro.   
  

29.   O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela, com dados 
técnicos para diversos modelos:
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Capacidade de

refrigeração

kW/(BTU/h)

Potência

(W)

Corrente

elétrica -

ciclo frio

(A)

Eficiência

energética

COP (W/W)

Vazão de

ar (m3/h)

Frequência

(Hz)

3,52/(12.000) 1.193 5,8 2,95 550 60

5,42/(18.000) 1.790 8,7 2,95 800 60

5,42/(18.000) 1.790 8,7 2,95 800 60

6,45/(22.000) 2.188 10,2 2,95 960 60

6,45/(22.000) 2.188 10,2 2,95 960 60

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade 
média de calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos 
de ar-condicionado.

Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e/ou quais 
aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação máxima, a temperatura interna do 
auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a 
ligação desses aparelhos, são 

a) vazão de ar e potência.   
b) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio.   
c) eficiência energética e potência.   
d) capacidade de refrigeração e frequência.   
e) capacidade de refrigeração e corrente elétrica – ciclo frio.   
  
30.   Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura:

Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de 
atração magnética.

Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa "m" do ímã é igual à metade da massa do bloco 
de ferro.

Sejam a(i) o módulo da aceleração e F(i) o módulo da resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de 
ferro, essas grandezas são, respectivamente, a(f) e F(f).

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que 

a) F(i) = F(f) e a(i) = a(f).   
b) F(i) = F(f) e a(i) = 2a(f).   
c) F(i) = 2F(f) e a(i) = 2a(f).   
d) F(i) = 2F(f) e a(i) = a(f).  
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
  

31.   Salvinorina A, cuja estrutura é mostrada abaixo, é um dos mais potentes alucinógenos naturais que se 
conhece. Esse composto é encontrado na Salvia divinorum, uma planta rara do México. 
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A respeito da estrutura da Salvinorina A, considere as seguintes afirmações. 

I. Contém anéis heterocíclicos. 
II. Contém carbonos assimétricos. 
III. Não apresenta carbonos terciários. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas II.   
b) Apenas III.   
c) Apenas I e II.   
d) Apenas II e III.   
e) I, II e III.   
  
32.   Lavoisier, no seu livro Tratado Elementar de Química (1789), referindo-se à importância da linguagem 
da química como ciência, escreveu: 

“E como as palavras são as que conservam e transmitem as ideias, resulta que não se pode aperfeiçoar a 
linguagem sem se aperfeiçoar a ciência, como tampouco a ciência sem a linguagem; e por muito certo que 
fossem os fatos, por muito justas as ideias que os originaram, somente transmitiríamos impressões falsas 
se não tivéssemos expressões exatas para nomeá-los”.

Conhecer essa linguagem é essencial para se compreender a química como ciência. As fórmulas químicas 
são representações que fazem parte de sua linguagem. A seguir, estão representadas quatro espécies 
químicas.

I II III IV
*
3CH C O−l NaOH CaO

Em relação às informações que as fórmulas químicas oferecem, é correto afirmar: 
a) A estrutura II representa um cátion.   
b) A estrutura I representa um radical livre.   
c) A estrutura III representa um ácido inorgânico.   
d) A estrutura IV representa um óxido ácido.   
e) Todas as alternativas apresentam erros. 

33.   As carapaças de crustáceos são resíduos abundantes e rejeitados pela indústria pesqueira, que, em 
muitos casos, considera-as poluentes. A utilização dessas carapaças reduz o impacto ambiental causado 
pelo seu acúmulo nos locais onde são geradas ou estocadas. Dessa biomassa é extraída a quitina, que, por 
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sua vez, é transformada na quitosana, cujas propriedades vêm sendo exploradas em aplicações industriais 
e tecnológicas. Ambas são polissacarídeos atóxicos, biodegradáveis, biocompatíveis, obtidos de fonte 
renovável.

Observando a reação apresentada na figura, é correto afirmar: 
a) A quitina possui grupos amidas transformados em aminas na quitosana.   
b) Quitina e quitosana são polímeros de glicofuranoses.   
c) A reação demonstra a saponificação da quitina.   
d) A quitina sofre uma reação de acetilação até transformar-se em quitosana.   
e) A quitina com caráter ácido é neutralizada até transformar-se em quitosana.   
  
34.   A química é responsável pela melhora em nossa qualidade de vida e está inserida em nosso cotidiano 
de muitas formas em substâncias e misturas que constituem diversos materiais.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, substância simples, substância composta, mistura 
homogênea e mistura heterogênea. 
a) Água, granito, alumínio, aço.   
b) Água, aço, alumínio, granito.   
c) Alumínio, aço, água, granito.   
d) Alumínio, água, aço, granito.   
e) Alumínio, água, granito, aço.   
  
35.   Considere os seguintes processos.

I. Formação de neve em condições adequadas de temperatura, umidade e pressão.
II. Clareamento dos pelos com água oxigenada.
III. Adição de adoçante do tipo aspartame no café. 

Quais processos envolvem uma reação química? 
a) Apenas I.   
b) Apenas II.   
c) Apenas III.   
d) Apenas I e II.   
e) Apenas II e III.   
  
36.   Analise o texto a seguir:

Ao misturar água e álcool etílico, podem-se observar alguns fatos curiosos. O mais fácil de perceber é certa 
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elevação da temperatura. Por exemplo, ao misturar 100mL de água e 100mL de etanol em um copo de 
isopor, observa-se que a temperatura aumenta cerca de 5ºC. Outro fato curioso é a variação de volume. 
Nesse exemplo, o volume final da mistura é 194mL, e não 200mL, como se poderia esperar. A densidade do 
etanol puro é 0,80g/mL e a densidade da água pura é 1,00g/mL, à temperatura ambiente. 

Com base no texto, é correto afirmar, a respeito da mistura referida, que

Dados: 2 2 6H O 18; C H O 46.= =  
a) a densidade da mistura produzida é superior a 1,00g/mL.    
b) em massa, a mistura contém mais de 50% de etanol.    
c) em mols, a quantidade de água é mais de três vezes maior do que a quantidade de etanol.    
d) em cada 100mL dessa solução, existem aproximadamente 9,0 mols de álcool etílico.    
e) para separar os componentes dessa mistura, é possível empregar decantação.   
  
37.   O uso de água com altos teores de íons 2

3Ca , HCO+ −  e 2
3CO −  em caldeiras, nas indústrias, pode 

gerar incrustações nas tubulações, devido à formação do carbonato de cálcio, 3CaCO .  A remoção das 

incrustações é realizada com ácido clorídrico, HC .l  Os produtos resultantes da reação do 3CaCO  com o 
HCl  são: 
a) 2 2CaC , COl  e 2H O    

b) 3 2CaHCO , CO  e 2H O    

c) 2CaCl  e 2CO    

d) 2 2NaC , CO  e 2H O    

e) 2CaO, CO  e 2H O    

  
38.   Analise a charge a seguir:

O sentido da crítica nela contida se vincula, principalmente, ao 
a) acréscimo do pH das águas dos oceanos pela chuva ácida provocada por causa da maior concentração 

no ar atmosférico de fluorcarbonos, CO2, SO2 e NOX.   
b) efeito da participação humana na emissão de poluentes atmosféricos – como clorofluorcarbonos, 

hidrofluorcarbonos CO2, SO2 e NOX – no desequilíbrio do efeito estufa.   
c) derretimento do líquido lubrificante existente no corpo das aves por causa da contaminação dos corpos 

d’água pelas emissões de O3 dos purificadores de água, industriais e domésticos.   
d) aumento das mutações nas aves por causa da variação da temperatura nos corpos d’água, provocada 

pelo acúmulo de clorofluorcarbonos e hidrofluorcarbonos no buraco existente sobre a Patagônia.   
e) risco de extinção das camadas polares pela criação humana do efeito estufa da Terra, em decorrência 

das altas concentrações de poluentes – como CO2, SO2 e CH4 – emitidos por fábricas, automóveis e 
criações extensivas de animais.   

  
39.   O oxigênio é um gás muito reativo. Interage com diferentes substâncias como, por exemplo, nas 
reações químicas expressas pelas equações não balanceadas:
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2s 2 g 3 s

23 g 2 g 2 g

I. Fe O Fe O

II. NH O N H O

+ →

+ → + l

Nesse sentido, analise as afirmações a seguir.

l. Os menores coeficientes inteiros que tornam a equação I corretamente balanceada são: 4, 3 e 2, 
respectivamente.

ll. Moléculas de 3NH  apresentam ligações polares e geometria tetraédrica.

lll. A coesão entre as moléculas da substância 2H O  pode ser explicada por interações do tipo ligações de 
hidrogênio.

lV. Íons 2Fe +  apresentam a seguinte configuração eletrônica: 2 2 6 2 6 61s 2s 2p 3s 3p 3d .

V. O oxigênio é o agente redutor nas reações químicas representadas pelas equações I e II.

Todas as afirmações corretas estão em: 
a) II – III – V   
b) II – IV – V   
c) I – III – IV   
d) I – II – III   
e) I – II – III – IV   

40.   A composição química do cimento Portland, utilizado na construção civil, varia ligeiramente conforme o 
que está indicado na tabela abaixo:

Substância Percentagem (%)

Óxido de cálcio 61 a 67

Dióxido de silício 20 a 23

Óxido de alumínio 4,5 a 7,0

Óxido de ferro III 2,0 a 3,5

Óxido de magnésio 0,8 a 6,0

Trióxido de enxofre 1,0 a 2,3

Óxido de sódio e potássio 0,5 a 1,3

– DADOS:
Massas atômicas em unidade de massa atômica (u):
O (Oxigênio) = 16
Fe (Ferro) = 56

– Considere:

Número de Avogrado = 236,0 10×

Assinale a alternativa correta: 

a) O óxido de cálcio (CaO), o óxido de potássio ( )2K O  e o óxido de sódio ( )2Na O  são classificados como 

óxidos ácidos.   
b) O óxido de ferro III tem fórmula química igual a 3 2Fe O .    
c) São classificados como óxidos neutros o óxido de magnésio e o óxido de alumínio.   
d) O trióxido de enxofre também é chamado de anidrido sulfuroso.   
e) Em 1kg  de cimento para rejuntar azulejos de uma cozinha, o valor mínimo do número de átomos de 

ferro, utilizando a tabela, é 231,5 10 .×    

  
41.   A reação de metais com ácidos são práticas para a obtenção de gás hidrogênio e sais de natureza 
diversa. O resultado de experimentos com placas dos metais zinco, ferro, cobre e ouro com ácido clorídrico 
encontra-se representado a seguir:
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Em relação aos experimentos, pode-se concluir que 
a) ocorre a formação do cloreto de cobre II no béquer onde está a placa de cobre.   
b) o cobre e o ouro são mais reativos que o hidrogênio, portanto não ocorre reação.   
c) as placas de zinco e ferro são corroídas e há desprendimento de gás hidrogênio.   
d) o zinco e o ferro, por não serem oxidados, são considerados metais nobres.   
e) Todas as alternativas apresentam imprecisões.
  
42.   Considere o enunciado a seguir e as três propostas para completá-lo.

Em dada situação, substâncias gasosas encontram-se armazenadas, em idênticas condições de 
temperatura e pressão, em dois recipientes de mesmo volume, como representado a seguir.

Gás carbônico

(CO2)

Gás nitrogênio (N2)

+

Gás oxigênio (O2)

Recipiente 1 Recipiente 2

Nessa situação, os recipientes 1 e 2 contêm

1 - o mesmo número de moléculas.

2 - a mesma massa de substâncias gasosas.

3 - o mesmo número de átomos de oxigênio. 

Quais propostas estão corretas? 

a) Apenas 1.   
b) Apenas 2.   
c) Apenas 3.   
d) Apenas 2 e 3.   
e) 1, 2 e 3.   
  
43.   Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas nas profundezas da Terra ou em 
um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de 
energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio(XeF2) 
foi pressionado, gerando um novo cristal com estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia 
acumulada.

Inovação Tecnológica. Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br.
Acesso em: 07 jul. 2010 (adaptado).

Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito 
é análogo ao da energia 
a) armazenada em um carrinho de montanha russa durante o trajeto.   
b) armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica.   
c) liberada na queima de um palito de fósforo.   
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d) gerada nos reatores das usinas nucleares.   
e) acumulada em uma mola comprimida.   
  
44.   A nanotecnologia está ligada à manipulação da matéria em escala nanométrica, ou seja, uma escala 
tão pequena quanto a de um bilionésimo do metro. Quando aplicada às ciências da vida, recebe o nome de 
nanobiotecnologia. No fantástico mundo da nanobiotecnologia, será possível a invenção de dispositivos 
ultrapequenos que, usando conhecimentos da biologia e da engenharia, permitirão examinar, manipular ou 
imitar os sistemas biológicos.

LACAVA, Z.; MORAIS, P. Nanobiotecnologia e saúde. Com Ciência. 
Reportagens. Nanociência & Nanotecnologia.

Disponível em: <http://www.comciencia.br/reportagens/nanotecnologia/nano15.htm>. 
Acesso em: 4 maio 2009.

Como exemplo da utilização dessa tecnologia na Medicina, pode-se citar a utilização de nanopartículas 
magnéticas (nanoimãs) em terapias contra o câncer. Considerando-se que o campo magnético não age 
diretamente sobre os tecidos, o uso dessa tecnologia em relação às terapias convencionais é 
a) de eficácia duvidosa, já que não é possível manipular nanopartículas para serem usadas na medicina 

com a tecnologia atual.    
b) vantajoso, uma vez que o campo magnético gerado por essas partículas apresenta propriedades 

terapêuticas associadas ao desaparecimento do câncer.   
c) desvantajoso, devido à radioatividade gerada pela movimentação de partículas magnéticas, o que, em 

organismos vivos, poderia causar o aparecimento de tumores.   
d) desvantajoso, porque o magnetismo está associado ao aparecimento de alguns tipos de câncer no 

organismo feminino como, por exemplo, o câncer de mama e o de colo de útero.   
e) vantajoso, pois se os nanoimãs forem ligados a drogas quimioterápicas, permitem que estas sejam 

fixadas diretamente em um tumor por meio de um campo magnético externo, diminuindo-se a chance de 
que áreas saudáveis sejam afetadas.   

  
45.   O Brasil produz, por ano, aproximadamente, 5,0 x 106 toneladas de ácido sulfúrico, 1,2 x 106 toneladas 
de amônia e 1,0 x 106 toneladas de soda cáustica. Transformando-se toneladas em mols, a ordem 
decrescente de produção dessas substâncias será:

Dados: massas molares em g/mol

H2SO4 = 98, NaOH = 40 e NH3 = 17 

a) H2SO4 > NH3 > NaOH   
b) H2SO4 > NaOH > NH3   
c) NH3 > H2SO4 > NaOH   
d) NH3 > NaOH > H2SO4   
e) NaOH > NH3 > H2SO4   
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Ciências Humanas e suas Tecnologias

Questões 46 a 90

46.   Leia as informações a seguir.

Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: “O 
negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e 
obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora”.

Disponível em: <http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-rev-series-3-parts-1-to-3/detailed-listing-part-1.aspx>. 
Acesso em: 29 out. 2012. (Adaptado).

A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência 
ambiental de seu uso são, respectivamente, 
a) puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica.   
b) gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio.   
c) gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo das calotas polares.   
d) industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica.   
e) industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica.   
  

47.   “A neblina começou a se dissipar, em Porto Alegre, apenas ao meio-dia. A cerração prejudicou as atividades do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho com atrasos e cancelamentos de voos. (...)”. Veja, na ilustração, a temperatura 
registrada hoje às nove da manhã em diferentes níveis da atmosfera sobre a cidade de Porto Alegre.

Em consequência da neblina, a temperatura se manteve baixa na capital gaúcha durante toda a manhã. “Ao meio-dia, os 
termômetros indicavam 11,2ºC no Jardim Botânico.”

(Boletim coletado do sítio Met Sul Meteorologia, no dia 23/09/2012).

De acordo com as informações do texto e da ilustração, está correto afirmar que o fenômeno meteorológico a que se 
refere é 
a) Aquecimento Global   
b) El Niño   
c) La Niña   
d) Inversão Térmica   
e) Frente Fria   
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48.   Observe a figura abaixo.

As APPs estiveram no centro do debate sobre a reformulação Código Florestal Brasileiro.
Sobre a função ambiental das APPs, é INCORRETO afirmar que estas garantem a 
a) margem dos cursos d'água e aumentam o assoreamento.   
b) estabilidade do solo e previnem deslizamentos.   
c) fixação de dunas e a proteção de manguezais.   
d) recomposição de aquíferos.   
e) Todas alternativas estão corretas.  

49.   Em 1977, o Regime Militar, por meio da Agência Nacional de Comunicação, lançou uma propaganda que ensinava 
a população a fazer um cata-vento verde-amarelo e convocava-a a sair às ruas com esses brinquedos para comemorar a 
Semana da Pátria. Por meio de uma charge, o cartunista Henfil ironizou essa iniciativa do governo, sublinhando um 
outro problema enfrentado pelo país nessa época.

Considerando o contexto histórico no qual a charge se insere, é correto afirmar que o cartunista chamava a atenção para 
a) a alienação social frente à falta de planejamento econômico.   
b) o gasto excessivo do governo no setor da energia eólica.   
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c) a falta de investimento público no setor de transporte.   
d) os impactos ambientais em decorrência da mecanização.   
e) a abertura econômica do país ao capital estrangeiro.   
  
50.   Para parcela da sociedade brasileira e grande parte da mídia, o episódio do “Mensalão” é o maior escândalo da 
história política nacional. Integrantes do anterior e do atual governo federal e outra parcela da sociedade negam e 
afirmam que há interesses em deturpar os fatos, afirmando haver uma sobrevalorização do assunto, enquanto outros são 
esquecidos. Para além das versões e ponderando os dois lados da contenda, o que efetivamente podemos afirmar sem 
incorrer em interpretações ou ilações é:  
a) O caso do Mensalão é plenamente verídico, pois o operador do sistema de corrupção, Marcos Valério, surgiu 

nacionalmente nesse episódio e antes não tivera envolvimento com qualquer governo.    
b) Os 38 acusados estiveram envolvidos na compra e venda de votos no Congresso para aprovação de projetos do 

governo e os autos do processo deixam isso claro.    
c) Trata-se de uma grande invenção para desviar as atenções de fatos que verdadeiramente interessam ao país, pois as 

provas de desvio de dinheiro público são muito frágeis.    
d) Roberto Jefferson, do PTB, é o grande responsável pela repercussão do caso, após denunciar o esquema em 

entrevista ao jornal Folha de São Paulo.   
e) O presidente Lula sabia dos fatos apesar de suas negativas e por isso foi incluído posteriormente no processo.   
  
51.   Os terremotos, os vulcões e a formação de montanhas são atividades geológicas de enorme importância que 
ocorrem na Terra. Observe no mapa a localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões.

Com base nesse mapa e em seus conhecimentos, é CORRETO afirmar: 
a) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa terremotos.   
b) Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa vulcanismo.   
c) Em sua maioria, as zonas sísmicas e os vulcões localizam-se no centro das placas tectônicas.   
d) Em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica e os vulcões localizam-se nas bordas das placas tectônicas.   
e) As zonas de intensa atividade sísmica se distribuem de forma aleatória, sem relação evidente com o movimento das 

placas tectônicas.   
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52.   Observe a identificação numérica das principais correntes oceânicas no mapa, e o enunciado.

As correntes oceânicas, do ponto de vista geográfico, são os movimentos mais importantes que as águas do mar 
apresentam. Essas grandes massas de água salgada correm na superfície dos oceanos, seguindo cursos irregulares. Além 
de serem fonte de alimentos necessários à vida marinha, também influem no clima de determinados locais, como, por 
exemplo, a corrente de número ____, denominada Corrente __________, a qual, por ser quente, é responsável por um 
inverno mais ameno nas ilhas __________ e na Grã-Bretanha. 

a) 1 do Labrador da Groenlândia  
b) 2 do Golfo da Irlanda   
c) 3 das Guianas das Malvinas   
d) 4 de Benguela de Chipre   
e) 5 da Califórnia dos Açores  

 
a) 1 do Labrador da Groenlândia   
b) 2 do Golfo da Irlanda    
c) 3 das Guianas das Malvinas    
d) 4 de Benguela de Chipre    
e) 5 da Califórnia dos Açores   
  
53.   A foto abaixo registra uma das frequentes enchentes que ocorrem em Bangladesh. 

Os temporais que atingem anualmente a população de vários países asiáticos são resultado  
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a) do aquecimento global, que provoca alterações climáticas e atinge indistintamente todos os continentes.    
b) das chuvas de Monções, provenientes do Oceânico Índico, que ocorrem no verão e são muito intensas no sudeste 

deste continente.    
c) do El Niño, que provoca chuvas intensas na costa pacífica da América do Sul e seca em outros locais.    
d) da falta de estrutura das cidades asiáticas, que submete a população pobre a morar em áreas de riscos.    
e) dos ventos alísios provenientes dos trópicos que provocam chuvas nas regiões equatoriais.   
  

54.   A charge e o texto abaixo retratam um dos temas trabalhados pela Geografia: Questão de Gênero. 

“O direito a uma vida livre de violência é um dos direitos básicos de toda mulher. É pela garantia desse direito que 
marchamos hoje e marcharemos sempre, até que todas sejamos livres”. 

Esse texto constava entre os inúmeros cartazes na Segunda Marcha das Vadias no Distrito 
Federal. 

Com base nas informações da charge, do texto e seus conhecimentos sobre o tema, são verdadeiras as afirmativas, 
EXCETO:  
a) A violência física contra a mulher é o estágio de uma série de violências verbais, simbólicas, psicológicas que 

atingem mulheres todos os dias. A discriminação histórica contra a mulher não é fruto de uma concepção patriarcal 
que ainda impera, mesmo inconscientemente, na sociedade.    

b) A marcha das vadias objetiva conscientizar a sociedade de que a culpa do estupro não é da mulher e o estupro não 
dever estar associado ao modo como ela se veste. Protestam contra a culpabilização das vitimas nos casos das 
violências sofridas. Criticam também as instituições que sustentam a dominação e a exploração contra a mulher.    

c) A mercantilização do corpo da mulher, do prazer e a banalização da exploração sexual são dimensões da globalização 
econômica. A mulher é considerada alvo estratégico do consumismo e o apelo sexual o elemento central nesse 
método.    

d) Mulheres trabalhadoras assalariadas, depois do trabalho nas fábricas, no comércio, no campo ou como empregadas 
domésticas, são subordinadas à dupla jornada de trabalho ao realizarem as tarefas domésticas ao chegarem em casa. 
Já as mulheres burguesas ou de classe média alta, mesmo que trabalhem, relegam as mulheres mais pobres a essa 
segunda atividade. Logo, em sua grande maioria são as mulheres pobres e trabalhadoras exploradas e oprimidas que 
lutam de forma consciente contra a opressão.    

e) A opressão ao sexo feminino nas empresas se dá na prática do assédio e abuso sexual em troca da manutenção do 
emprego e das promoções de cargos. As mulheres que não aceitam esses “pré-requisitos” têm que se desdobrar e 
demonstrar capacidade e superioridade para se manter em seus empregos.   
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55.   “Partindo-se do pressuposto de que os povos têm o ‘direito inalienável de conhecer a verdade a respeito de crimes 
do passado, o que inclui as circunstâncias e os motivos envolvendo tais atos de violência, independentemente de 
processos que possam mover na Justiça, uma comissão da verdade pode ser definida como órgão estabelecido para 
investigar determinada história de violações de Direitos Humanos. Isso significa que, naturalmente, seu foco está no 
passado. Com mandatos previamente estabelecidos, que costumam variar entre seis meses e dois anos, tais estruturas 
geralmente são constituídas a partir de decisões oficiais. (...) Entre os objetivos de uma comissão da verdade está 
descobrir, esclarecer e formalmente reconhecer abusos do passado; restaurar a dignidade e facilitar o direito das vítimas 
à verdade; contribuir para justiça e accountability; acentuar a responsabilidade do Estado e recomendar reformas; 
promover a reconciliação, reduzir conflitos e estabelecer a legitimidade de um novo regime.”

Mezarobba, Glenda. “Afinal, o que é uma comissão da verdade?” In: Revista Direitos Humanos, n.5, abril 2010.

Assinale a alternativa correta: 
a) A instituição da Comissão da Verdade permitirá investigar, também no contexto atual, a violação dos Direitos 

Humanos no país.   
b) A Comissão da Verdade foi instituída no Brasil, de forma pioneira em relação ao Cone Sul, servindo como meio de 

reparação dos crimes cometidos ao longo da Ditadura Militar.   
c) Ao dizer que o foco da Comissão estaria no passado, a autora afirma que o instrumento não tem eficácia na promoção 

dos Direitos Humanos.   
d) A instituição da Comissão da Verdade é uma iniciativa da sociedade civil, não encontrando amparo no Estado, já que 

é este ou algumas de suas instituições que serão objeto de investigação.   
e) A Comissão da Verdade não é movida pelo “espírito de vingança e punição”, mas sim pelo anseio de promover uma 

“prestação de contas do passado” com vistas à diminuição dos conflitos na sociedade.   
  

56.   O termo BRICS tem sido utilizado para designar os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sobre esses 
países, é correto afirmar que: 
a) formam um bloco econômico que, a exemplo do Mercosul e da União Europeia, estão estabelecendo um conjunto de 

tratados e acordos visando a integração da economia.   
b) são considerados países emergentes, embora possuam diferenças expressivas entre si, no que diz respeito a 

população, território, recursos naturais e industrialização.   
c) sua importância como bloco econômico e político tem reformulado a geopolítica mundial e rivalizado com outras 

entidades supranacionais, a exemplo da ONU.   
d) Uma das suas características é a semelhança no regime político adotado, mostrando que o mundo ainda se divide por 

questões de natureza ideológica.   
e) sua emergência como bloco foi consequência da alta capacidade em articular necessidades globais com interesses 

regionais, acima dos interesses econômicos e políticos.   
  

57.   No final de 2007 e início de 2008, a provisão de alimentos estava apertada e os preços dos grãos subiram 
drasticamente. Alguns dos principais produtores reduziram as exportações para manter o custo nacional sob controle.
[...] Foi então que, em 2008, Arábia Saudita, China e Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar terra em outros 
países, particularmente na África, mas também na América Latina e no Sudeste da Ásia, a fim de produzir alimentos 
para si.

Disponível em: www.ecodebate.com.br/2011/10/25/nos-limites-da-terra--entrevista-com-lester-brown. Adaptado.

Sobre o fato descrito no texto, pode-se afirmar que 
a) vários países da África, como a Etiópia e o Sudão, proibiram a ocupação de estrangeiros em suas terras, como medida 

de proteção às suas respectivas populações.   
b) essa é uma situação temporária, pois os países com agricultura avançada têm condições de aumentar a produtividade 

agrícola e suprir os mercados mundiais.   
c) o problema dos suprimentos alimentares para muitos países está a cargo da FAO, órgão da ONU voltado para as 

questões agrícolas.   
d) a busca de áreas agricultáveis, em nível internacional, representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à 

escassez de terras e alimentos.   
e) a probabilidade de se atender às necessidades alimentares de toda a população do globo parece cada vez mais 

próxima devido à expansão das áreas agrícolas.   
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58.   Leia o texto a seguir.

O fato é que a produção focada na exportação pode reduzir a oferta doméstica de alimentos por dois caminhos 
simultâneos: a) substituição ao nível da composição da produção (cultivando-se mais soja ao invés de arroz e feijão); e 
b) alterações tecnológicas que privilegiam o uso intensivo da terra e equipamento, reduzindo o emprego de moradores 
residentes e com eles as culturas de subsistência, cujos excedentes eventuais formavam uma importante parcela da 
oferta que chega aos centros urbanos.

(http://www.portaldoagronegocio.com.br)
Do conteúdo do texto, pode-se concluir que 
a) a modernização do campo, com a utilização de máquinas agrícolas, só ocorre nas culturas voltadas para a exportação, 

como a soja.   
b) a agricultura voltada para a exportação, como a soja, absorve a maior parte da mão de obra existente no campo.   
c) os pequenos produtores têm preferido cultivar soja, ao invés de arroz e feijão, pois é uma cultura que não exige 

grandes investimentos.   
d) o aumento das exportações de produtos agrícolas pode reduzir a produção de alimentos para o mercado interno.   
e) a exportação de alimentos, em países de agricultura tradicional, só é possível pela redução da produção voltada para o 

mercado interno.   
  
59.   Apesar de todo o esforço em prol de uma língua internacional artificial, até o momento a sensação é de relativo 
fracasso. Praticamente nenhum país adotou o ensino obrigatório de uma língua artificial, a comunidade científica 
continua a se comunicar em inglês, e as línguas mais difundidas internacionalmente continuam a ser as de países 
política ou economicamente dominantes, como inglês, francês, espanhol, russo e chinês. Nem mesmo organismos 
supranacionais como a ONU e a União Europeia, onde reina uma babel de línguas, se mostraram até agora inclinados a 
adotar uma língua artificial. 

BIZZOCCH. A. Línguas de laboratório. Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br. Acesso em 19 de ago. de 2011 
(adaptado)

O esperanto, inventado no século XIX, é a língua artificial mais difundida atualmente. Entretanto, como o texto sugere, 
o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe a  
a) busca de nova língua global.    
b) recuperação das línguas mortas.    
c) adoção de uma língua unificada.   
d) valorização das línguas nacionais.    
e) supremacia de algumas línguas naturais.   
  
60.   Leia o texto a seguir.

“[...] os valores e interesses predominantes são construídos sem referência ao passado ou ao futuro no panorama 
intemporal das redes de computadores e da mídia eletrônica, em que todas as expressões ou são instantâneas, ou não 
apresentam sequência previsível. […] Essa virtualidade é nossa realidade porque está na estrutura desses sistemas 
simbólicos intemporais desprovidos de lugar cujas categorias construímos e cujas imagens, também por nós evocadas, 
modelam o comportamento, influenciam a política, acalentam sonhos e provocam pesadelos”.

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 3. p. 411; 
439.

Nos últimos anos tem crescido de forma acentuada a utilização das redes sociais na internet, principalmente pelos mais 
jovens. Os protestos agora se difundem globalmente, e abaixo-assinados e petições públicas se reproduzem pelas redes, 
dando um novo significado ao conceito de cidadania.

Com base no texto e nas informações apresentadas, conclui-se que, com o uso da internet, 
a) as redes sociais têm contribuído para tornar o mundo mais humano e tolerante.   
b) as redes sociais levam as pessoas a tornarem-se mais ativas na luta pela distribuição das riquezas.   
c) os jovens encontram nas redes sociais um instrumento real para transformar a sociedade.   
d) as redes sociais potencializam revoltas e manifestações, mas carecem de organização e limitam-se no tempo.   
e) os questionamentos críticos nas redes sociais têm mudado o comportamento consumista da juventude.   
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61.   Observe a figura:

Considerando a figura, é correto afirmar:

I. Mostra painéis de captação da energia solar; devido à posição latitudinal, o Brasil apresenta grande potencial para 
exploração dessa fonte de energia.

II. A energia elétrica obtida a partir da luz solar constitui uma fonte alternativa e indica uma possível forma de levar a 
eletricidade a comunidades isoladas, distantes das redes de energia, no interior do Brasil.

III. A obtenção de energia elétrica a partir do sol, de forma direta, difere da apresentada na figura, uma vez que essa 
figura representa a forma indireta de obtenção.

Está(ão) correta(s) 
a) apenas I e II.   
b) apenas I e III.   
c) apenas II.   
d) apenas III.   
e) I, II e III.   
  
62.   Em novembro de 2007, a Petrobrás informou à Agência Nacional de Petróleo (ANP) e ao Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) que seus estudos geológicos indicavam a existência de grande potencial petrolífero no 
litoral brasileiro.
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I. O potencial petrolífero descoberto em 2007 está na Plataforma Continental e se estende do litoral do Espírito Santo ao 
de Santa Catarina, ocupando uma área de 149 mil Km2.

II. O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral 
brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo.

III. A chamada camada pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros abaixo do leito do mar e engloba 
as bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos.

IV. Vários campos e poços de petróleo já foram descobertos no pré-sal, entre eles o de Tupi, que é considerado o 
principal, o de Guará, o de Bem-Te-Vi, o de Carioca, o de Júpiter e o de Iara. 

a) Todas as assertivas estão corretas.   
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.   
c) Apenas a assertiva I está correta.   
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.   
e) Apenas a assertiva III está correta.   
  

63.   

Com base nesses gráficos sobre 15 cidades, pode-se concluir que, no ano de 1995, 

a) as três cidades com o menor número de habitantes, por hectare, são aquelas que mais consomem gasolina no 
transporte particular de passageiros.   

b) nas três cidades da América do Sul, vale a regra: maior população, por hectare, acarreta maior consumo de gasolina 
no transporte particular de passageiros.   

c) as cidades mais populosas, por hectare, são aquelas que mais consomem gasolina no transporte particular de 
passageiros.   

d) nas três cidades da América do Norte, vale a regra: maior população, por hectare, acarreta maior consumo de 
gasolina no transporte particular de passageiros.   

e) as três cidades da Ásia mais populosas, por hectare, estão entre as quatro com menor consumo de gasolina no 
transporte particular de passageiros.   
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64.   O gráfico a seguir mostra a área desmatada da Amazônia, em km2, a cada ano, no período de 1988 a 2008.

As informações do gráfico indicam que 
a) o maior desmatamento ocorreu em 2004.   
b) a área desmatada foi menor em 1997 do que em 2007.   
c) a área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 1998 e 2001.   
d) a área desmatada por ano foi maior entre 1994 e 1995 do que entre 1997 e 1998.   
e) o total de área desmatada em 1992, 1993 e 1994 é maior que 60.000 km2.   
  
65.   Observe o gráfico a seguir e leia as afirmativas

I - Dos países selecionados, somente o Brasil possui a mais extensa rede de rodovias, apesar da falta de integração com 
outros meios de transporte e das péssimas condições para o tráfego de veículos.

II - Percebe-se que as diferenças entre os países são gritantes: o Brasil é o campeão no uso da modalidade rodoviária 
para a transferência de cargas dificultando a competitividade de muitos produtos nacionais, principalmente pelo 
custo excessivo na relação combustível - tonelada - tempo.

III - Os EUA utilizam mais o modal hidroviário se comparados aos outros países. Isto se deve, em grande parte, às suas 
políticas públicas para o setor e à proximidade das suas áreas produtivas de rios/canais navegáveis.
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IV - Constata-se que a intermodalidade de transporte está mais avançada na Austrália, Canadá, Rússia e EUA. 

Assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas. 

a) II e III    
b) II e IV   
c) III e IV   
d) I e II   
e) I e IV   
  
66.   Examine o mapa a seguir, onde estão delimitadas três grandes áreas do Brasil. Sobre essas áreas, é correto afirmar 
que:

1) A área 1, notabiliza-se pelas fortes estiagens que se verificam no verão, provocando, inclusive, diminuição do volume 
de água dos rios. 

2) A área 2, em face das influências das latitude, se destaca pelo predomínio de um clima temperado continental, com 
eventuais episódios de precipitação nival.

3) A área 3, em decorrência da interferência dos mecanismos complexos da circulação atmosférica, apresenta, ao longo 
do ano, um défict hídrico.

4) Na área 2, as condições climáticas, sobretudo nos compartimentos de relevo de natureza serrana, tornaram-se um 
atrativo para as atividades turísticas, particularmente no inverno austral.

Estão corretas apenas:  

a) 1   
b) 4   
c) 2 e 4   
d) 1 e 3   
e) 3 e 4   
  
67.   "A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares respondem ao Mundo 
segundo os diversos modos de sua própria racionalidade [...]. A ordem global funda as escalas superiores ou externas à 
escala do cotidiano. Seus parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de função, a linguagem matemática. A 
ordem local funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a 
cooperação e a socialização com base na contiguidade."

SANTOS, Milton. "A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção". São Paulo: Edusp, 2002, p. 338-
339.

Sobre o processo de globalização tratado acima, assinale a alternativa correta. 

a) A cultura é também a base por meio da qual se constroem poderosos vínculos de identidades coletivas que desafiam 
de múltiplas maneiras a homogeneização e o cosmopolitismo.   

b) A globalização elimina as diferenças, singularidades e particularidades que pontilham a esfera da cultura, pois os 
fluxos globais de informação impõem uma complexa morfologia cultural.   

c) A produção cultural constitui o mais importante setor da economia moderna, visto que todos os lugares são 
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igualmente receptivos a suas mercadorias, pois todas as pessoas que neles vivem recebem ou interpretam imagens e 
apelos publicitários da mesma maneira.   

d) A "sociedade em rede", produto da era das telecomunicações globais, não possui fronteiras sociais e geográficas, 
unifica populações e lugares, pois ela trata apenas de desigualdades sociais e econômicas.   

e) Todas estão incorretas.

68.   Leia os textos a seguir.

Dom Fernando, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, considerando que as terras, que deviam ser lavradas e 
semeadas (porque são boas para dar pão e outros frutos com que os povos se manterão), são deixadas sem proveito, com 
grande dano dos povos, estabelece que: 1) todos os que têm terras aforadas sejam obrigados a lavrá-las e semeá-las; 2) 
se o senhor das ditas terras não puder lavrá-las por si, que se faça por outros ou as dê a lavrador que as lavre e semeie, 
de modo que as terras, que servem para dar pão, sejam todas lavradas, aproveitadas e semeadas.

LEI DAS SESMARIAS, 1375. Disponível em: <http://www.cm-coimbra.pt/index.php?>. Acesso em: 9 set. 2013. 
(Adaptado).

Art. 1°; § 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, 
mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de 
produtividade. 

Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela 
execução de qualquer das seguintes medidas:
a) desapropriação por interesse social;
b) doação;
c) compra e venda;
d) arrecadação dos bens vagos;
e) herança ou legado.

ESTATUTO DA TERRA, 1964. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 9 
set. 2013. (Adaptado).

A lei das sesmarias, originalmente aplicada a Portugal e ao processo de colonização do Brasil, e o Estatuto da Terra, 
elaborado no governo de Castelo Branco (1964-1967), remetem a uma característica do espaço agrário brasileiro. Tal 
característica, presente nos dois períodos mencionados, pode ser identificada 
a) pela tendência à policultura na produção agrícola.   
b) pela existência de uma crise de abastecimento.   
c) pela mecanização dos sistemas produtivos.   
d) pelo processo de concentração fundiária.   
e) pela ausência de conflitos pela posse da terra.   
  
69.   Quando as pessoas passam a viver em outro lugar, por livre escolha ou imposição, levam na bagagem parte de seus 
usos e costumes, entre eles a língua materna. Sobre esse tema, leia o texto a seguir.

África resiste

O Quilombo de Cafundó não poderia ter nome mais oportuno. “Cafundó”, afinal, significa “distante” ou “de 
difícil acesso” em banto, nome dado a uma das diversas famílias de línguas africanas disseminadas no Brasil no tempo 
dos escravos. 

Embrenhada no intricado relevo de Salto de Pirapora, a 140 quilômetros da capital paulista, a comunidade 
rural de afrodescendentes está cada vez mais próxima de ver o seu vocabulário típico, a “cupópia”, simplesmente sumir 
por falta de falantes. 

Para Silvio Vieira de Andrade Filho, doutor em linguística pela USP, cupópia significa “conversa” e surgiu da 
necessidade de os escravos travarem diálogos que permanecessem incompreensíveis a seus senhores. 

Vindos de diferentes regiões da África e falando línguas diferentes entre si, esses escravos precisaram 
desenvolver um tipo de comunicação para se protegerem dos abusos dos senhores e estabelecerem vínculos, avalia 
Andrade Filho.

(Julio Lamas, Revista Língua Portuguesa, nº 92, julho de 2013. Adaptado)
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Pela leitura do texto, conclui-se corretamente que 
a) os escravos que vieram ao Brasil falavam o mesmo idioma, e desse único idioma o português incorporou palavras 

africanas.   
b) a permanência de uma língua falada, como a dos afrodescendentes de Cafundó, independe da existência de 

interlocutores.   
c) o Quilombo de Cafundó está embrenhado em Salto de Pirapora, o que facilita sua comunicação com várias 

comunidades rurais.   
d) o termo cafundó, em vocabulário cupópia, significa conversa incompreensível e nomeia um quilombo no interior do 

estado de São Paulo.   
e) o domínio dos recursos linguísticos pode servir de estratégia para que uma comunidade permaneça unida e possa 

garantir sua defesa.   
  
70.   Analise os fragmentos a seguir.

Nós, no Brasil, queremos, acima de tudo, nos encontrar com o povo, que andava perdido. E podemos dizer que 
encontramos este povo fabuloso, espalhado nos mais distantes recantos de nossa terra. O romance de nossos dias está 
todo batido nesta massa, está composto com a carne e o sangue de nossa gente. (José Lins do Rego)

Fonte: NICOLA, José de. Literatura Brasileira. SP: Scipione, 2003. p. 352.

Quem trabalha é quem tem razão / Eu digo e não tenho medo de errar / O bonde de São Januário / Leva mais um 
operário / Sou eu que vou trabalhar.

Fonte: Wilson Batista & Ataulfo Alves, 1940.

O discurso do romancista Lins do Rego e o samba de Wilson Batista & Ataulfo Alves permitem inferir que a literatura e 
a música popular na década de 1940 acompanhavam as mudanças sociopolíticas do Estado Novo (1937-45), 
expressando 
a) a presença das massas trabalhadoras nas preocupações do Chefe de Estado, Getúlio Vargas, o que se exemplifica na 

Consolidação das Leis do Trabalho.   
b) a consolidação dos partidos políticos que representavam os interesses dos trabalhadores das fazendas, das fábricas e 

também do setor de serviços.   
c) a preocupação de Getúlio Vargas em reprimir as massas populares, assim como ignorar as suas demandas 

socioeconômicas.   
d) o desprestígio das manifestações culturais populares e a ênfase, por parte do Ministério da Educação, em favorecer a 

importação de modelos culturais europeus.   
e) a valorização da perspectiva liberal e oligárquica, dando especial destaque aos dramas das massas rurais e ao 

tradicional problema das secas do Nordeste.   
  
71.   

“O Estado sou eu”, frase atribuída ao rei francês Luís XIV, traduzia o grau de centralização de poderes típica dos 
Estados absolutistas europeus. Tal forma de organização política destacava a figura do monarca como bem caracteriza a 
imagem acima. 
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Assinale a alternativa correta que expressa o papel da monarquia absolutista. 
a) O regente, ao aparecer publicamente com trajes suntuosos, exprimia a união entre o poder temporal e o espiritual, 

apoiado publicamente pelo Papa em cada aparição pública.   
b) O monarca, ao se utilizar da pompa e da suntuosidade, sintetizava os anseios da própria nação e dos diversos grupos 

religiosos existentes no território francês.   
c) A exposição pública da figura do monarca enfraquecia a nobreza e as tradições aristocráticas, ao mesmo tempo em 

que fortalecia os interesses burgueses.   
d) O rei, ao simbolizar o próprio Estado francês, consegue articular o anseio do grupo mercantil em ascensão, 

articulando-os com os interesses da nobreza nacional.   
e) Eliminar as revoltas camponesas francesas, recorrendo ao luxo e majestade configurados na imagem do monarca, 

garantia estabilidade à nação.   
  
72.   “A Revolução Francesa constitui um dos capítulos mais importantes da longa e descontínua passagem histórica do 
feudalismo ao capitalismo. Com a Revolução (científica) do século XVII e a Revolução Industrial do século XVIII na 
Inglaterra, e ainda com a Revolução Americana de 1776, a Grande Révolution lança os fundamentos da História 
contemporânea”.

[Mota, C. G. A Revolução Francesa].

Entre as transformações promovidas pela Revolução na França, iniciada em 1789, é CORRETO afirmar que: 
a) os privilégios feudais e o regime de servidão foram abolidos destruindo a base social que sustentava o Antigo Regime 

absolutista francês.   
b) a Revolução aboliu o trabalho servil e fortaleceu o clero católico instituindo uma série de medidas de caráter 

humanista.   
c) os revolucionários derrubaram o rei e proclamaram uma República fundamentada no igualitarismo radical na qual a 

propriedade privada foi abolida.   
d) a Revolução rompeu os laços com a Igreja católica iniciando uma reforma de cunho protestante que se aproximava 

dos ideais da ética do capitalismo moderno.   
e) a Revolução, mesmo em seu momento mais radical, não foi capaz de romper com as formas de propriedade e 

trabalho vigentes no antigo regime.   
  
73.   Analise o mapa e o texto a seguir.

Todos os testemunhos concordam em situar a origem da peste na Ásia Central, onde ela existia em estado endêmico. O 
grande viajante Ibn Batouta, que visitou a Índia Meridional pouco depois de 1342, assinalou-a ali. Em 1347, os próprios 
mongóis, que sitiavam o estabelecimento mercantil genovês em Caffa, no mar Negro, foram atingidos e, por um 
requinte de crueldade, enviaram vários cadáveres para a cidade através de suas máquinas de guerra. Um navio que 
partiu de Caffa para a Itália semeou, na passagem, a peste em Constantinopla [...] depois chegou a Gênova: quando se 
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deram conta do mal que transportavam e ordenaram que partisse, era tarde demais. A peste atacava a Itália pelos portos. 
As cidades do interior não souberam organizar nenhuma defesa.

Fonte: WOLFF, Philippe. Outono da Idade Média ou Primavera dos Tempos Modernos? São Paulo: Martins Fontes, 
1988. p. 15. (adaptado)

A análise permite associar a rápida propagação da Peste Negra, na Baixa Idade Média europeia, a fatores, como 
a) o êxito das navegações ibéricas na abertura do caminho marítimo para as Índias orientais.   
b) a retomada das peregrinações a Jerusalém após a vitória dos cristãos europeus nas guerras das Cruzadas.   
c) o aumento do intercâmbio comercial entre a China e os países europeus, intercâmbio esse estimulado e protegido nos 

domínios do Império Mongol.   
d) a intensificação das transações econômicas entre o Ocidente europeu, em pleno renascimento comercial urbano, e o 

Oriente, através das cidades italianas e de Constantinopla.   
e) o dinamismo comercial dos Turcos Otomanos, ao transformarem a Constantinopla bizantina na Istambul moderna.   
  

74.   Próximo da Igreja dedicada a São Gonçalo nos deparamos com uma impressionante multidão que dançava ao som 
de suas violas. Tão logo viram o Vice-Rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular, exercício violento e pouco 
apropriado tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal, e não 
deixou de ser interessante ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados, 
e a gritar a plenos pulmões “Viva São Gonçalo do Amarante”.

BARBINAIS, Le Gentil. Noveau Voyage autour du monde. Apud: TINHORÃO, J. R. As festas no Brasil Colonial. São 
Paulo: Ed. 34, 2000 (adaptado).

O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida em Salvador, em 1717, demonstra 
dificuldade em entendê-la, porque, como outras manifestações religiosas do período colonial, ela 
a) seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana.   
b) demarcava a submissão do povo à autoridade constituída.   
c) definia o pertencimento dos padres às camadas populares.   
d) afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção.   
e) harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores.   
  

75.   Leia a entrevista.

FOLHA – Estamos vivendo um momento de novas interpretações em relação ao período imperial? 
MAXWELL – (...) o movimento de independência da década de 1820 não aconteceu no Brasil, mas em Portugal. Foram 
os portugueses que não quiseram ser dominados por uma monarquia baseada na América.
Com a rejeição da dominação brasileira, eles atraíram muitos dos problemas de fragmentação, guerras civis e 
descontinuidade que são parecidos com aqueles que estavam acontecendo na América espanhola.
É sempre importante, ao pensar a história do Brasil, considerar que ela não se encaixa em interpretações convencionais. 
É sempre necessário pensar um pouco de forma contrafactual, porque a história brasileira não segue a mesma trajetória 
de outras histórias das Américas. O rei estava aqui, a revolução liberal estava lá. A continuidade estava aqui, a 
descontinuidade estava lá. 
Acho que isto explica muito das coisas que aconteceram depois no Brasil, no século 19.

Marcos Strecker, Para Maxwell, país não permite leituras convencionais. Folha de S.Paulo, 25-11-2007.

“A história brasileira não segue a mesma trajetória de outras histórias das Américas”, pois 
a) em 1824 foi promulgada a primeira constituição do Brasil, caracterizada pela divisão e autonomia dos três poderes e 

por uma legislação social avançada para os padrões da época, pois garantia o direito de voto a todos os brasileiros.   
b) com a grave crise estrutural que atingiu as atividades produtivas da Europa no início do século XIX, restou ao Brasil 

um papel relevante no processo de recuperação das bases econômicas industriais, com o fornecimento de algodão, 
tabaco e açúcar.   

c) os princípios e as práticas liberais do príncipe-regente Dom Pedro se chocavam com o conservadorismo das elites 
coloniais do centro-sul, defensoras de restrições mercantilistas com o intuito de conter a ganância britânica pela 
riqueza brasileira.   

d) com as invasões napoleônicas, desorganizaram-se os contatos entre a metrópole espanhola e seus espaços coloniais 
na América, situação diversa da verificada em relação ao Brasil, que abrigou a Corte portuguesa.   
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e) a elite colonial nordestina – voltada para o mercado interno, defensora do centralismo político-administrativo e da 
abolição da escravatura – apostava na liderança e na continuidade no Brasil de Dom João VI para a efetivação desse 
projeto histórico.   

  
76.   Leia os dois excertos relativos aos quilombos, uma das formas de resistência à escravidão.

Folga nego,
branco não vem cá.
Se vier,
o diabo há de levar.

(Folclore alagoano)

[Creia Vossa Alteza] não está menos perigoso este estado [de Pernambuco], com o atrevimento destes negros, do que 
esteve com os holandeses, porque os moradores, nas suas mesmas casas e engenhos, têm os inimigos que os podem 
conquistar.

(Carta de 1671, enviada ao Rei de Portugal pelo governador Fernão Coutinho apud Antonio Mendes Júnior et al. Brasil  
História, 1976.)

Da leitura dos excertos conclui-se que 
a) o segundo texto contradiz as afirmações do primeiro.   
b) o governador preocupa-se mais com a ameaça holandesa.   
c) o negro sentia-se ameaçado, mesmo nos quilombos.   
d) o registro do folclore justifica os temores do governador.   
e) os textos confirmam o caráter esporádico da fuga dos escravos.   
  
77.   

A charge faz referência 
a) ao processo de transição da ditadura para a república democrática no Brasil, por meio da ação de uma Assembleia 

Constituinte Congressual, comprometida com a manutenção do establishment e com a não apuração dos crimes 
cometidos pela repressão durante o período militar.   

b) ao processo de transição da ditadura para a república democrática no Brasil, por meio da ação de uma Assembleia 
plenamente soberana, composta por pessoas fiéis ao programa do PMDB, que garantisse a permanência do controle 
do establishment burguês sobre a massa da população.   

c) ao processo de transição da ditadura para a república democrática no Brasil, por meio da ação de uma Assembleia 
Constituinte exclusiva, que entendia a Assembleia como um órgão soberano, acima de todos os poderes constituídos 
e com plenos poderes para alterar, imediatamente, o ordenamento jurídico da Nação.   

d) ao processo de transição da ditadura para a república democrática no Brasil, iniciado com uma definição dos poderes 
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extraordinários da Assembleia Constituinte, possibilitando a aprovação de um procedimento de elaboração do texto 
constitucional inédito e altamente favorável à participação popular.   

e) Nenhum item tem relação com a charge apresentada.
  
78.   “Enquanto houver um só assassino pelas ruas, nossos filhos viverão para condená-lo por nossas bocas.” 

Hebe de Bonafini, líder das Mães da Praça de Maio, apud SOSNOWLKI, A. O Estado de São Paulo. 27 maio 2000. 

O movimento das Mães da Praça de Maio foi criado na Argentina durante o período da Ditadura Militar (1976-1983). A 
declaração resume o objetivo do movimento, demonstrando que sua causa foi  
a) a fuga dos artistas, provocada pela censura estatal.    
b) a escalada das mortes, provocada pela guerrilha urbana.    
c) o aumento da violência, provocado pelo desemprego estrutural.    
d) o desaparecimento de cidadãos, provocado pela ação repressora.    
e) o aprofundamento da miséria, provocado pela política econômica.   
  
79.   “O Brasil é uma criação recente. Antes da chegada dos europeus (...) essas terras imensas que formam nosso país 
tiveram sua própria história, construída ao longo de muitos séculos, de muitos milhares de anos. Uma história que a 
Arqueologia começou a desvendar apenas nos últimos anos.”

Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil. A arqueologia pré-histórica no Brasil. São Paulo: Atual, 
2009 (15ª edição), p. 6

O texto acima afirma que 
a) o Brasil existe há milênios, embora só tenham surgido civilizações evoluídas em seu território após a chegada dos 

europeus.   
b) a história do que hoje chamamos Brasil começou muito antes da chegada dos europeus e conta com a contribuição de 

muitos povos que aqui viveram.   
c) as terras que pertencem atualmente ao Brasil são excessivamente grandes, o que torna impossível estudar sua história 

ao longo dos tempos.   
d) a Arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a pesquisar o passado colonial brasileiro e seu vínculo com a Europa.   
e) os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus, foram dizimados pelos conquistadores 

portugueses.   
  
80.   Analise o gráfico abaixo.

Com base na análise desses dados, afirma-se que:

I. O período de 1945 a 1964, conhecido como “democracia populista”, foi marcado por um crescimento econômico e 
por uma política de favorecimento aos trabalhadores.

II. O período de 1968 a 1973, chamado de “milagre brasileiro”, teve um acelerado crescimento econômico e uma 
política de arrocho salarial.
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III. O período dos anos 1980, denominado como “década perdida”, enfrentou a desvalorização dos salários e um 
crescimento linear do PIB.

IV. O período dos anos 1990, intitulado “era neoliberal”, vivenciou um decréscimo da renda per capita e uma elevação 
do salário.

São corretas apenas as afirmativas 
a) I e II.   
b) I e IV.   
c) II e III.   
d) III e IV.   
e) Todas estão corretas
  
81.   Um dos elementos decisivos no tocante à simbologia do regime republicano que foi inaugurado no
Brasil em 1889 foi a definição de sua bandeira, de adoção obrigatória e legalmente estabelecida. Segundo alguns 
autores, essa foi uma batalha decisiva, que revelou clivagens entre os próprios republicanos, apesar de a vitória ter 
pertencido a um grupo: os positivistas. Sua vitória, nesse caso, pode ser explicada pelo fato de 
a) os positivistas ortodoxos constituírem-se numa seita religiosa que pregava o fim do estágio fetichista em que vivia a 

totalidade da população brasileira.   
b) os positivistas ortodoxos considerarem que apenas sob o regime monárquico estariam assegurados a ordem e o 

progresso, tal como o pregara Comte.   
c) os positivistas constituírem a base de apoio ao regime republicano, sobretudo devido a seu prestígio junto aos antigos 

setores aristocratas e conservadores da população.   
d) os positivistas ortodoxos contarem com maioria no Congresso, fazendo com que os demais projetos de bandeiras 

apresentados fossem sistematicamente vetados por imitarem ora o modelo francês, ora o modelo norte-americano.   
e) a bandeira ter incorporado o lema dos positivistas ortodoxos, “Ordem e Progresso”, e elementos da antiga bandeira 

imperial, combinando passado e futuro, além de valores como a fraternidade universal e a conciliação entre 
extremismos.   

  
82.   "Tudo compreendeu o meu bom Pancrácio; daí para cá, tenho- lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão 
de orelhas, e chamo-lhe besta quando lhe não chamo filho do diabo; cousas todas que ele recebe humildemente, e (Deus 
me perdoe!) creio que até alegre."

(Machado de Assis. "Bons dias!", In: "Obra completa", vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.)

O fragmento é de uma crônica de 19 de maio de 1888, que conta o caso, fictício, de um escravista que se converteu à 
causa abolicionista poucos dias antes da Lei Áurea e agora se gabava de ter alforriado Pancrácio, seu escravo. O ex-
proprietário explica que Pancrácio, além de continuar a apanhar, recebe um salário pequeno. Podemos interpretar tal 
crônica machadiana como uma representação da: 

a) Ampla difusão dos ideais abolicionistas no Segundo Império, que apenas formalizou, com a Lei Áurea, o fim do 
trabalho escravo no Brasil.   

b) Aceitação rápida e fácil pelos proprietários de escravos das novas relações de trabalho e da necessidade de erradicar 
qualquer preconceito racial e social.   

c) Mudança abrupta provocada pela abolição da escravidão, que trouxe sérios prejuízos para os antigos proprietários e 
para a produção agrícola.   

d) Falta de consciência dos escravos para a necessidade de lutar por direitos sociais e pela recuperação de sua identidade 
africana.   

e) Persistência da mentalidade escravista, que reproduzia as relações entre senhor e escravo, mesmo após a proclamação 
da Lei Áurea.   

  
83.   "A natureza, ao dar-vos um filho, vos presenteia com uma criatura rude, sem forma, a qual deveis moldar para que 
se converta em um homem de verdade. Se esse ser moldado se descuidar, continuareis tendo um animal; se, ao 
contrário, ele se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus."

Erasmo de Roterdã

No trecho anterior, datado de 1529, do filólogo e pensador da cidade holandesa de Roterdã, encontra-se manifesta a 
presença do pensamento  

a) teocentrista, priorizando a ideia do sobrenatural e da ligação do Homem com o divino.    
b) experimentalista, em que todo e qualquer conhecimento humano se daria por meio da investigação científica.    
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c) escolasticista, doutrina que admitia a fé como a única fonte verdadeira de conhecimento.    
d) antropocentrista, valorizando o Homem e suas obras como base para uma visão mais racional do mundo.   
e) epicurista, apontando para uma postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna.   
  
84.   O fenômeno da escravidão, ou seja, da imposição do trabalho compulsório a um indivíduo ou a uma coletividade, 
por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, nesses termos, acompanhou a história da 
Antiguidade até o séc. XIX. Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos escravos variou muito da 
Antiguidade greco-romana até o século XIX em questões ligadas à divisão do trabalho.
As variações mencionadas dizem respeito 
a) ao caráter étnico da escravidão antiga, pois certas etnias eram escravizadas em virtude de preconceitos sociais.   
b) à especialização do trabalho escravo na Antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemente realizados 

por escravos.   
c) ao uso dos escravos para a atividade agroexportadora, tanto na Antiguidade quanto no mundo moderno, pois o caráter 

étnico determinou a diversidade de tratamento.   
d) à absoluta desqualificação dos escravos para trabalhos mais sofisticados e à violência em seu tratamento, 

independentemente das questões étnicas.   
e) ao aspecto étnico presente em todas as formas de escravidão, pois o escravo era, na Antiguidade greco--romana, 

como no mundo moderno, considerado uma raça inferior.   
  
85.   - Art. 91 - Têm voto nestas eleições primárias:

10. - os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos. [...]

Art. 92 - São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: [...]

50. - os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos.

[...]

Art. 94 - Podem ser eleitores e votar nas eleições dos Deputados, Senadores e membros dos Conselhos de Província os 
que podem votar na Assembleia Paroquial.

Excetuam-se:

10. - os que não tiverem de renda líquida anual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. [...].

Art. 95 - Todos os que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados Deputados.

Excetuam-se :

10. - os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda líquida, na forma dos artigos 92 e 94. [...]

30. - os que não professarem a religião do Estado."

(Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824.)

De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que a constituição

I. era democrática, considerando-se que os cargos para o poder Legislativo eram ocupados através do voto universal e 
secreto.

II. adotava o chamado "voto censitário".

III. garantia a liberdade religiosa a todos os residentes no Brasil, inclusive para os candidatos a cargos eletivos.

IV. foi outorgada por D. Pedro I.

Estão corretas apenas: 

a) I e II.   
b) II e III.   
c) I e IV.   
d) II e IV.   
e) III e IV.   
  
86.   "Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao contrário, 
servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome é democracia, pois a administração serve aos 
interesses da maioria e não de uma minoria."

(Tucídides, "História da Guerra do Peloponeso". Texto adaptado.)
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O trecho acima faz parte do discurso feito por Péricles em homenagem aos atenienses mortos na guerra do Peloponeso. 
Por esse discurso é correto afirmar que 

a) a guerra do Peloponeso foi injusta e trouxe muitas mortes tanto para os atenienses como para os espartanos, que 
lutavam em lados opostos pela hegemonia da Grécia.   

b) Péricles se orgulhava da cidade de Atenas por ser ela uma cidade democrática, que não imitava o sistema político de 
outras cidades-Estado, mas era imitada por elas.   

c) Atenas e Esparta possuíam o mesmo sistema político descrito por Péricles, a democracia, mas divergiam sobre como 
implantá-lo nas demais cidades- Estado gregas.   

d) Atenas, por não partilhar do sistema político democrático de Esparta, criou a Liga de Delos e declarou Guerra à Liga 
do Peloponeso.   

e) Esparta era a única cidade-Estado democrática em toda a Grécia antiga e desejava implantar esse sistema nas 
cidades-Estado gregas.   

  
87.   "Galileu, talvez mais que qualquer outra pessoa, foi o responsável pelo surgimento da ciência moderna. O famoso 
conflito com a Igreja católica se demonstrou fundamental para sua filosofia; é dele a argumentação pioneira de que o 
homem pode ter expectativas de compreensão do funcionamento do universo e que pode atingi-la através da observação 
do mundo real."

(Stephen Hawking, "Uma breve história do tempo")

O "famoso conflito com a Igreja católica" a que se refere o autor corresponde 

a) à decisão de Galileu de seguir as ideias da Reforma Protestante, favoráveis ao desenvolvimento das ciências 
modernas.   

b) ao julgamento de Galileu pela Inquisição, obrigando-o a renunciar publicamente às ideias de Copérnico.   
c) à opção de Galileu de combater a autoridade política do Papa e a venda de indulgências pela Igreja.   
d) à crítica de Galileu à livre interpretação da Bíblia, ao racionalismo moderno e à observação da natureza.   
e) à defesa da superioridade da cultura grega da antiguidade, feita por Galileu, sobre os princípios das ciências naturais.  
  
88.   Observe a charge a seguir.

Notamos nela a presença de um processo social importante para a compreensão das mudanças e/ou transformações que 
ocorrem de forma contínua e que refletem determinados tipos de relações sociais entre os indivíduos e os grupos. Sobre 
isso, assinale a alternativa correta. 

a) O processo social nela apresentado é denominado conflito, pois destaca um grupo em rivalidade, buscando uma 
educação mais justa.   

b) A cidadania produzida pela educação é um processo dissociativo e se encontra em constante transformação.   
c) A cooperação na construção de uma educação cidadã permite que dois ou mais indivíduos atuem em conjunto para 

tornar o seu grupo mais atuante na formação de uma sociedade mais justa.   
d) A diversidade ideológica no grupo social permite uma maior coesão dos seus membros na cooperação por uma 
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educação de qualidade e cidadã.   
e) Numa competição como a da charge, notamos uma necessidade de formar subgrupos que permitem uma cidadania 

igual para todos.   
  
89.   

Qual a conclusão correta que se pode tirar a partir da charge acima? 
a) Os ricos não cometem crimes.   
b) Somente ricos são presos.   
c) O Estado não prende pessoas ricas porque elas vão financiar o crime organizado.   
d) As pessoas de classes mais altas, ainda que cometam crimes, tendem a não serem presas.   
e) O acesso à educação é desigual de uma classe social para outra.   
  
90.   As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande 
maioria, vivem numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume o caráter de 
identidade coletiva na medida em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e 
condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista 
da terra, pela libertação dos babaçuais, pela autonomia do processo produtivo. Passam a atribuir significados ao seu 
trabalho e as suas experiências, tendo como principal referência sua condição preexistente de acesso e uso dos recursos 
naturais.

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela libertação do coco preso e pela posse da terra. 
In: Anais do VII Congresso Latino-Americano de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado).

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é resultante da 
a) constante violência nos babaçuais na confluência de terras maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, região 

com elevado índice de homicídios.   
b) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das cidades e com pouco vínculo histórico com as áreas 

rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.   
c) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos babaçus, causada pela construção de açudes 

particulares, impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos.   
d) progressiva devastação das matas dos cocais, em função do avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-Norte 

brasileiro.   
e) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas 

propriedades.   
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