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Nome:         

Número de inscrição: 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 

- Confira de, além deste CADERNO DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-

RESPOSTA destinado à marcação da parte objetiva da prova; 

- Preencha as lacunas destinadas ao NOME COMPLETO e NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO com caneta de tinta preta ou azul; 

- No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à 

opção escolhida para a resposta, sendo que cada questão tem apenas UMA 

alternativa correta. A marcação de mais de uma opção anula a questão, mesmo que 

uma das respostas esteja correta; 

- Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 

- Este caderno compõe-se de 65 questões objetivas que versam sobre o conjunto 

das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: Português, 

História, Geografia, Biologia, Química, Física, Matemática e Inglês; 

- O tempo de prova é de quatro (4) horas. Não haverá tempo extra para a 

transcrição das respostas para a folha óptica de respostas; 

- O candidato poderá retirar-se do local de prova após transcorridas uma hora e 

meia do tempo de prova de sua sala; 

- Não haverá tempo adicional para transcrição do gabarito para o CARTÃO-

RESPOSTA; 

- Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de 

qualquer material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de 

telecomunicação; 

- Após a prova, é obrigatória a devolução deste caderno de questões e da folha 

óptica de respostas. 

Processo Seletivo 2015 

1ª Fase  

Conhecimentos Gerais 

Data:  
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1. Um átomo, constituído de 11 elétrons, 

11 prótons e 12 nêutrons, apresenta, 

respectivamente, número atômico e 

número de massa iguais a: 

a) 11 e 11  

b) 11 e 23  

c) 23 e 11  

d) 12 e 23  

e) 23 e 12 

 

Texto para as questões 2 e 3 

Willian estava se sentindo mal e 

perguntou à sua mãe o que deveria fazer. 

Ela sugeriu que ele tomasse sal de frutas 

com água.  

 

2. Willian, ao tomar o sal de frutas, 

estranhou o gosto ser doce, pois achava 

que devia ser salgado por se tratar de um 

sal. Baseado em seus conhecimentos 

sobre química, assinale a alternativa que 

explique o erro no pensamento dele: 

a) O sal de frutas é composto 

basicamente por bicarbonato de sódio, 

NaHCO3, cuja função inorgânica é sal. 

b) O nome “sal de frutas” está incorreto, 

o nome mais correto seria “açúcar de 

frutas”.  

c) O sal de frutas é composto 

basicamente por bicarbonato de sódio, 

CaHCO3,  cuja função inorgânica é sal. 

d) O sal de frutas é composto 

basicamente por bicarbonato de sódio, 

Na2CO3,cuja função inorgânica é sal. 

e) O sal de frutas é composto 

basicamente por cloreto de sódio, NaCl,  

cuja função inorgânica é sal. 

 

3. O desconforto sentido por Willian 

provavelmente era devido ao excesso de: 

a) Base  

b) Óxido  

c) Superóxido  

d) Ácido  

e) Sal 

 

4. Assinale a alternativa com a 

nomenclatura correta da seguinte 

estrutura química: 

 
a) 1-Penteno 

b) 3-Penteno 

c) 1-Pentano 

d) 2-Buteno 

e) 1-Buteno 

 

5. Em 1911, Ernest Rutherford fez uma 

experiência que consistia em 

bombardear uma fina placa de ouro com 

partículas alfa (partículas de carga 

positiva), que eram provenientes de uma 

amostra de polônio que ficava dentro de 

um bloco de chumbo. Ele observou que 

a maior parte dessas partículas 

atravessava a lâmina e pouquíssimas 

eram repelidas ou desviadas. A partir 

desse experimento, pode-se concluir que 

o átomo é constituído por:  

a) Núcleo grande negativo cercado por 

prótons. 

b) Núcleo grande positivo cercado por 

elétrons. 

c) Elétrons incrustados em uma massa 

homogênea positiva – “pudim de 

passas”. 

d) Núcleo pequeno positivo cercado por 

elétrons. 

e) Núcleo pequeno negativo cercado por 

nêutrons. 
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6. O gráfico abaixo representa a variação 

de concentração das espécies A, B e C 

com o tempo. Assinale a alternativa que 

contém a equação química que 

representa a reação: 

 
a) B + 2C         A 

b) A + B         C 

c) 2B + C         A 

d) A + C        B 

e) B + C         A 

 

7. Ao coar um suco de laranja, visando 

separar os “gominhos” da parte líquida 

do suco, estamos realizando qual 

processo de separação de misturas? 

a) Destilação simples  

b) Destilação fracionada  

c) Filtração   

d) Centrifugação  

e) Decantação 

 

8. Observe os seguintes fenômenos: 

I – Azedamento do leite. 

II – Evaporação de roupas no varal. 

III – Digestão de alimentos realizada por 

seres humanos. 

IV – Luz solar refletida por um espelho. 

Destes fenômenos quais podem ser 

considerados fenômenos químicos? 

a) Somente III 

b) Somente I e III 

c) Somente I, II e III 

d) Somente I e IV 

e) Todos podem ser considerados 

fenômenos químicos 

 

 

9. Observe o mapa abaixo:  

 
Não podemos atribuir a dispersão das 

cidades-Estado gregas: 

a) à pobreza da maior parte das terras da 

Grécia, que forçou a busca por novos 

campos de agricultura.  

b) às invasões estrangeiras, como a dos 

dórios, que forçaram povos mais fracos 

militarmente a fugir.  

c) à chegada do Cristianismo, que 

provocou uma migração a regiões 

sagradas para a religião, como 

Jerusalém. 

d) ao aumento do comércio marítimo, 

que exigia pontos de abastecimento de 

mercadorias e suprimentos para os 

navegantes. 

e) o relevo acidentado da Grécia, 

diminuindo a área para a ocupação 

humana.  

  

10. Leia com atenção os trechos abaixo: 

I. Plataforma dos Panteras Negras, 1966: 

“Nós acreditamos que podemos acabar 

com a brutalidade da polícia em nossa 

comunidade negra organizando grupos 

de autodefesa negros dedicados a 

defender nossa comunidade negra da 

opressão e brutalidade da polícia 

racista. A Segunda Emenda da 

Constituição dos Estados Unidos 

garante o direito de [cada cidadão dos 

Estados Unidos] possuir armamento. 

Então acreditamos que todos os negros 

deveriam se armar para autodefesa.”  
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II. Carta de uma cadeia em Birmingham, 

1963: 

“Espero que esta carta encontre-os 

fortes na fé. Também espero que as 

circunstâncias logo tornarão possível 

que eu encontre cada um de vocês, não 

como um integracionista ou líder do 

movimento dos direitos civis, mas como 

colega clérigo e irmão cristão (...).  

À sua disposição pela causa da Paz e da 

Irmandade,  

Martin Luther King Jr.” 

 

Presentes em um mesmo contexto social, 

os autores dos trechos diferem: 

a) na forma de ver como o governo dos 

Estados Unidos trata seus cidadãos 

negros. 

b) no posicionamento em relação aos 

grupos judeus do estado do Alabama. 

c) no exame da eficiência do sistema 

repressor aos grupos negros dos Estados 

Unidos. 

d) na desintegração do exército dos 

Estados Unidos.  

e) na forma de agir para alcançar um 

objetivo em comum. 

 

11. (UEPB)São aspectos que marcaram 

o sistema de Capitanias Hereditárias, 

EXCETO: 

a) O sistema de Capitanias Hereditárias 

revelou-se um fracasso. Alguns 

donatários nem vieram ao Brasil e 

poucas prosperaram como ocorreu com 

Pernambuco e São Vicente.  

b) O Rei regulamentava a doação das 

capitanias, os privilégios e os deveres de 

cada donatário por meio da carta de 

doação, editada junto com o floral. 

c) Seriam montadas com recursos 

públicos e não tinha a preocupação de 

garantir a soberania portuguesa sobre o 

território. 

d) O território pertencente a Portugal, de 

acordo com o Tratado de Tordesilhas foi 

dividido em 15 lotes perpendiculares à 

costa, com áreas desiguais. 

e) Os donatários tinham a                                                 

responsabilidade de arrecadar os 

principais tributos destinados à Coroa, 

entre eles 20% sobre os lucros obtidos 

com o pau brasil. 

12. "Empunhando Durandal, a cortante, 

O rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a                 

     [lâmina,  

Depois cingiu-a em seu sobrinho    

     [Rolando  

E então o papa a benzeu.  

O rei disse-lhe docemente, rindo:  

Cinjo-te com ela, desejando  

Que Deus te dê coragem e ousadia, 

Força, vigor e grande bravura  

E grande vitória sobre os infiéis."  

(La Chanson d'Aspremont) 

O poema acima refere-se a uma prática 

coerente com que período histórico: 

a) Pré - História 

b) Idade Moderna 

c) Idade Antiga 

d) Idade Contemporânea 

e) Idade Média 

 

13. (FUVEST) "Mas um socialismo 

liberado do elemento democrático e 

cosmopolita cai como uma luva para o 

nacionalismo." Esta frase de Charles 

Maurras, dirigente da Action Française, 

permite aproximar pensamento da 

ideologia:  

a) Fascista   

b) Liberal   

c) Socialista   

d) Comunista   

e) Democrática  

 

14. Leia o seguinte texto: “A partir dos 

anos [mil oitocentos e] sessenta a 

questão da oferta da mão-de-obra 

tornou-se particularmente séria. A 

melhora nos preços do café fazia mais e 

mais atrativa a expansão da cultura; por 

outro lado, a grande alta dos preços do 

algodão provocada pela Guerra de 
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Secessão nos EUA dera início a uma 

forte expansão da cultura da fibra nos 

estados do norte, restringindo-se em 

conseqüência o tráfico de escravos para 

o sul.” 

(Celso Furtado, Formação econômica do 

Brasil) 

 

A questão da mão de obra nas lavouras 

de café em São Paulo, tratada pelo autor, 

no período em questão foi parcialmente 

resolvida: 

a) pela industrialização nos trechos dos 

antigos cafezais.  

b) pela troca de braços por máquinas. 

c) pela substituição da lavoura cafeeira 

pela pecuária. 

d) pela imigração, especialmente de 

italianos. 

e) pela escravização de paraguaios 

derrotados na Guerra da Tríplice 

Aliança. 

 

15.“Na década de 1920, Weimar 

[Alemanha] brilhava com a cultura 

literária e artística de vanguarda e os 

judeus estavam no centro do palco. (...) 

Mas o comunismo, a inflação e o 

desemprego se espalhavam pela Europa. 

A direita alemã acusava os comunistas e 

os judeus de corromperem a cultura 

alemã”.  

(Stan Mack, A História dos Judeus: uma 

aventura de 4000 anos). 

 

Podemos dizer que a origem dos 

problemas em questão no texto e uma 

consequência dos mesmos foram, 

respectivamente: 

a) a Primeira Guerra Mundial; a 

anexação de Weimar pela França. 

b) a Primeira Guerra Mundial; a 

ascensão do Partido Nazista na 

Alemanha. 

c) a Primeira Guerra Mundial; o fim do 

capitalismo na Alemanha.  

d) a Segunda Guerra Mundial; a 

anexação de Weimar pela França.  

e) a Segunda Guerra Mundial; a ascensão 

do Partido Nazista na Alemanha. 

 

16. Julgue as afirmativas a seguir sobre o 

período colonial do Brasil: 

I. Buscando a ocupação das terras, os 

portugueses introduziram a cana-de-

açúcar, produto tropical que não poderia 

ser cultivado na Europa.  

II. A prospecção de ouro e pedras 

preciosas forçou os portugueses a criar 

esquemas de fiscalização, como a 

transferência do Governo para próximo 

de grandes regiões mineradoras.  

III. A criação de bovinos no sul da 

colônia foi importante apenas para 

garantir uma nova fonte de proteínas 

para os portugueses. 

 

Estão corretas:  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) II e III.  

d) Apenas II.  

e) Apenas III. 

 

17. Na figura abaixo, Silvio segura um 

pêndulo de massa 𝑚 = 15𝑔 . Sabendo 

que a aceleração da gravidade no local 

é𝑔 = 10𝑚/𝑠2, assinale a alternativa que 

contém a força realizada pelos dedos de 

Silvio para o pêndulo ficar em equilíbrio.  

 
a) 1,5𝑁 

b) 0,15 𝑁 

c) 0,30 𝑁 

d) 15 𝑁 

e) 150 𝑁 
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18. Corredores de ônibus foram 

implantados para diminuir o tempo das 

viagens urbanas. Supondo que um 

ônibus demorasse 1h30min com uma 

velocidade de 8km/h para percorrer certo 

trajeto. Após a implantação da faixa 

exclusiva, o ônibus passa a ter 

velocidade média de 12km/h. Quanto 

tempo ele demora para percorrer a 

mesma distância? 

a) 30 minutos 

b) 45 minutos 

c) 1 hora 

d) 1 hora e 10 minutos 

e) 1 horas e 15 minutos 

 

19. Na figura abaixo, temos um bloco de 

massa𝑚 = 2,5𝑘𝑔. Ele está submetido a 

duas forças horizontais de intensidades 

𝐹1 = 100𝑁e𝐹2 = 75𝑁. 

Determine a aceleração adquirida pelo 

bloco: 

 
 

(Fonte: Brasil Escola) 

 

a) 70 𝑚/𝑠2 

b) 35 𝑚/𝑠2 

c) 0 𝑚/𝑠2 

d) 10 𝑚/𝑠2 

e) 5 𝑚/𝑠2 

 

20. (IFCE) Quando soltamos de uma 

determinada altura e, ao mesmo tempo, 

uma pedra e uma folha de papel, é 

possível afirmar que: 

a) a pedra e a folha de papel chegariam 

juntas ao solo, se pudéssemos eliminar o 

ar que oferece resistência ao movimento. 

b) a pedra chega ao solo primeiro, pois 

os corpos mais pesados caem mais 

rápido sempre . 

c) a folha de papel chega ao solo depois 

da pedra, pois os corpos mais leves caem 

mais lentamente sempre. 

d) as duas chegam ao solo no mesmo 

instante sempre.  

e) é impossível fazer esse experimento. 

 

Figura para as questões 21 e 22 

 

 
 

21. Na figura acima é possível associar 

os 4 resistores de 4 ohms a fim de 

encontrar-se um único resistor de:  

a) 4Ω  

b) 2Ω   

c) 8 Ω   

d) 10 Ω   

e) 12 Ω 

22. Com base no exercício anterior, é 

possível afirmar que a intensidade de 

corrente elétrica que passa pelo gerador 

é igual a: 

a) 2 A   

b) 4 A   

c) 1 A   

d) 10 A   

e) 5 A 

23.Um certo combustível pode liberar no 

máximo 2.000𝐽/𝑘𝑔.  Caso tenhamos 

7 𝑘𝑔 desse combustível, qual a energia 

máxima que poderemos liberar? 
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a) 14 𝐽  

b) 7 𝑘𝐽  

c) 10 𝑘𝐽  

d) 14 𝑘𝐽  

e) 7 𝐽 

24. (ENEM) O setor de transporte, que 

concentra uma grande parcela da 

demanda de energia do país, 

continuamente busca alternativas de 

combustíveis.  

Investigando alternativas ao óleo diesel, 

alguns especialistas apontam para o uso 

do óleo de girassol, menos poluente e de 

fonte renovável, ainda em fase 

experimental. Foi constatado que um 

trator pode rodar, nas mesmas condições, 

mais tempo com um litro de óleo de 

girassol, que com um litro de óleo diesel. 

Essa constatação significaria, portanto, 

que usando óleo de girassol:  

 

a) o consumo por km seria maior do que 

com óleo diesel. 

b) as velocidades atingidas seriam 

maiores do que com óleo diesel. 

c) o combustível do tanque acabaria em 

menos tempo do que com óleo diesel. 

d) a potência desenvolvida, pelo motor, 

em uma hora, seria menor do que com 

óleo diesel. 

e) a energia liberada por um litro desse 

combustível seria maior do que por um 

de óleo diesel. 

25. (MACKENZIE) Proibir caminhões 

é bom para São Paulo? 

 

Texto I  

Sim. A Prefeitura acertou ao proibir 

caminhões em vias como a Marginal e a 

Bandeirantes. É inadmissível que 

grandes caminhões ainda precisem 

entrar nas regiões centrais para realizar 

as entregas. A logística das empresas 

precisa ser bem pensada e organizada, 

para que a carga chegue a um armazém 

nas rodovias e depois seja levada até a 

cidade em veículos menores. O trânsito 

pesado e a poluição crescente 

agradecem. 

 

Texto II 

Não. A Prefeitura esquece que nem todos 

os caminhões seguem para os portos do 

litoral. Muitos deles são responsáveis 

pelo abastecimento da cidade. O setor 

concorda que as entregas nas regiões 

centrais precisam ser feitas por veículos 

de tamanho menor, mas a Marginal e a 

Bandeirantes, que estão entre as vias 

interditadas a caminhões, concentram 

algumas indústrias pesadas. E a carga 

que as abastece é de grande peso e 

volume. Problemas mais complexos não 

podem ser imputados apenas a um tipo 

de veículo e seu tráfego.   

(Adaptado de O Estado de S.Paulo) 

 

Os dois textos: 

a) revelam orientação crítica, no sentido 

de que ambos defendem 

posicionamentos semelhantes com 

relação ao tema.  

b) expõem argumentos plausíveis para a 

defesa dos respectivos posicionamentos. 

c) são narrativas breves, pois apresentam 

desenvolvimento sucinto de enredos. 

d) desenvolvem-se narrativamente a 

partir de um conflito temático entre 

protagonista e antagonista.  

e) são constituídos de fatos e dados 

objetivos que buscam legitimar, a partir 

de uma perspectiva quantitativa, as 

respectivas opiniões. 

 

26. Leia o texto abaixo: 

 

Não Comerei da Alface a Verde 

Pétala. 

 

Não comerei da alface a verde pétala 

Nem da cenoura as hóstias desbotadas 

Deixarei as pastagens às manadas 

E a quem maior aprouver fazer dieta. 

Cajus hei de chupar, mangas-espadas 

Talvez pouco elegantes para um poeta 

Mas peras e maçãs, deixo-as ao esteta 

Que acredita no cromo das saladas. 

 

Não nasci ruminante como os bois 
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Nem como os coelhos, roedor; nasci 

Omnívoro: dêem-me feijão com arroz 

 

E um bife, e um queijo forte, e parati 

E eu morrerei feliz, do coração 

De ter vivido sem comer em vão. 

(Vinicius de Moraes) 

 

De acordo com o poema de Vinícius de 

Moraes, o argumento defendido pelo 

poeta constrói-se: 

 

a) com base no senso comum sobre a 

opinião dos especialistas sobre a 

importância da dieta. 

b) ao concordar com as opiniões do 

especialista, que é citado no 7º verso 

(estetas). 

c) argumentando em conformidade com 

a posição de ser onívoro, o qual é 

relatado na 1ª estrofe. 

d) a argumentação é construída em 

oposição àquela encontrada no senso 

comum dos especialistas (estetas). 

e) a argumentação estabelece-se por 

meio do argumento de autoridade, 

presente durante as duas últimas 

estrofes. 

 

27. (MACKENZIE) 

 

Presenteie+cultura 

Doe+diversão 

Ofereça+conhecimento 

Estimule+ leitura 

Jogue sua revista na escola 

 

Existem atitudes que têm o poder de 

mudar totalmente uma história. Doar as 

revistas que você já leu para uma escola 

é uma delas. Das infantis às de assuntos 

gerais, todas trazem informações 

valiosas. E o melhor: seus textos e 

imagens tornam a sua leitura mais 

agradável, incentivando o aluno a gostar 

de ler e a descobrir coisas novas. 

Converse com os colégios de seu bairro 

e doe suas revistas. 72% das escolas de 

ensino fundamental do Brasil não têm 

bibliotecas, mas, se você ajudar, terão 

revistotecas. O futuro do Brasil 

agradece. 

Associação Nacional de Editores de 

Revistas (ANER). 

 

Para convencer o leitor a doar as suas 

revistas usadas, o texto: 

a) enfatiza as qualidades que distinguem 

o leitor de outros cidadãos. 

b) comprova que a situação das escolas 

tende a piorar sem a interferência do 

leitor. 

c) enfatiza os benefícios que a ANAER 

pode alcançar com a boa ação do leitor. 

d) propõe que o leitor comprove sua boa 

índole, realizando uma tarefa difícil. 

e) demonstra que a tarefa é necessária e 

está ao alcance do leitor. 

 

28. (UNIFESP 2006 – Adaptada) Leia 

a música abaixo: 

Venho por meio destas mau traçadas 

linhas 

Comunicar-lhe que eu fiz um samba pra 

você 

No qual eu quero expressar toda a minha 

gratidão  

E agradecer de coração  

Por tudo que você me fez  

E o dinheiro que um dia você me deu 

Comprei uma cadeira lá na praça da 

bandeira 

Alí vou me defendendo  

Pegando firme dá pra tirar mais 1000 por 

mês 

Casei, comprei uma casinha lá no 

Ermelindo, 

Tenho três filhos lindos  

Dois são meu, um é de criação,  

Eu tinha mais coisas pra lhe contar 

Mas vou deixar, pra uma outra ocasião, 

Não repare a letra  

A letra é de minha mulher  

Vide verso meu endereço  

Apareça quando quiser 

(Adoniran Barbosa – Vide verso meu 

Endereço) 

 

Em “Casei, comprei uma casinha lá no 

Ermelindo”, o diminutivo do substantivo 
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expressa, além de tamanho e carinho, o 

sentido de: 

a) penúria     

b) ironia   

c) pobreza 

d) simplicidade  

e) humilhação  

 

Texto para as questões 29 e 30 

 

Meu partido  

É um coração partido  

E as ilusões  

Estão todas perdidas  

Os meus sonhos  

Foram todos vendidos  

Tão barato que eu nem acredito  

Ah! Eu nem acredito   

(Ideologia - Cazuza e Frejat) 

 

29.Na primeira estrofe da música, há um 

jogo de palavras responsáveis por dar 

sentido à mensagem da música. A 

palavra e o caso gramatical que é usado 

são: 

 

a) perdidas, e os sentidos de “não haver 

solução” e “as pessoas não 

encontrarem”.   

b) acredito, e a ambiguidade gerada na 

sua leitura. 

c) partidos, o valor de “posição política” 

no 1º verso e “dividido, cortado” no 2º 

verso. 

d) partidos, e a ambiguidade gerada no 

uso da palavra nos dois primeiros versos. 

e) acredito, o valor de “considerar como 

verdadeiro” no penúltimo verso e 

“admitir” no último verso. 

 

30. Nos dois primeiros versos, a 

palavra partido é empregada com 

significados diferentes. 

Esta repetição produz, no texto, o 

seguinte sentido: 

 

a) revela o nível de alienação do sujeito 

poético. 

b) reafirma a influência coletiva na 

esfera pessoal. 

c) acrescenta elementos pessoais a um 

tema social. 

d) demonstra a importância da divisão 

partidária na formação de ideologias. 

e) projeta um sentimento de desencanto 

sobre a política. 

 

31. (UNESP) Leia os seguintes versos: 

 

Sobre a cabeça os aviões sob os meus pés 

os caminhões aponta contra os 

chapadões meu nariz. 

Eu organizo o movimento eu oriento o 

carnaval eu imagino o monumento no 

planalto central do país Esses são versos 

iniciais da canção de Caetano Veloso que 

constituiu a matriz estética de um 

movimento musical do final da década 

de 60, de curta duração, em que, segundo 

estudiosos, "a preocupação política foi 

deslocada da área da revolução social 

para o eixo da rebeldia, da intervenção 

localizada, da política concebida 

enquanto problemática cotidiana ligada à 

vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em 

sentido amplo".  

(Heloisa Buarque de Holanda e Marcos 

A. Gonçalves, Cultura e participação 

nos anos 60) 

  

Esse movimento musical é conhecido 

como:  

a) Bossa Nova   

b) Concretismo   

c) Primitivismo   

d) Antropofagias   

e) Tropicalismo 

 

 

 

32.(UERJ-Adaptada) 
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Tarsila do Amaral cumpriu um papel 

fundamental na arte brasileira. Operários 

foi pintada em 1933 e exibe a força do 

estilo de Tarsila ao retratar a população 

paulistana e, ao fundo, chaminés e 

fábricas em formas geométricas. A 

década de 1930, quando a tela Operárias 

foi pintada, caracterizou-se pela 

deflagração do processo de 

industrialização na sociedade brasileira. 

Nessa tela, por meio da representação 

proposta pela artista, pode-se observar o 

seguinte aspecto do operariado nacional 

na época: 

a) Defasagem salarial   

b) Diversidade cultural  

c) Associativismo sindical  

d) Disparidade educacional  

e) Solidão na cidade 

 

33. (ESPM) 

 
 

A graça da tira decorre: 

a) da existência de “ruído” na 

comunicação efetuada pela esposa Helga 

e não entendida pelo amigo Ed Sortudo. 

b) de uma fala inabitual de Helga que, ao 

dirigir-se diretamente ao próprio marido, 

refere-se às qualidades de uma terceira 

pessoa. 

c) do não entendimento de um discurso 

ambíguo bastante comum, no qual se 

dirige à própria pessoa, questionando-a 

como se fosse uma outra. 

d) da diferença do nível de linguagem 

usado pelo emissor para se dirigir ais 

interlocutores, fato que fez sugerir a 

existência de dois maridos. 

e) da dificuldade de compreensão, por 

parte do amigo Ed Sortudo, devido aos 

traços de informalidade no discurso de 

Helga. 

 

34. (UNIFESP)Observe o esquema: 
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Acompanhando a ideia de que “um livro 

puxa outro”, quem leu As Cidades 

Invisíveis deve ter lido: 

a) A Ilha do Tesouro.  

b) Odisseia.  

c) Os Maias.  

d) O Homem da Areia.  

e) O Decameron.  

 

35. (ENEM PPL) 

 

Dois quadros 
Na seca inclemente do nosso Nordeste, 

O sol é mais quente e o céu mais azul 

E o povo se achando sem pão e sem 

    [veste, 

Viaja à procura das terras do Sul. 

De nuvem no espaço, não há um 

    [farrapo, 

Se acaba a esperança da gente roceira, 

Na mesma lagoa da festa do sapo, 

Agita-se o vento levando a poeira. 

 

 

ABC do Nordeste flagelado 

O – Outro tem opinião 

de deixar mãe, deixar pai, 

porém para o Sul não vai, 

procura outra direção. 

Vai bater no Maranhão 

onde nunca falta inverno; 

outro com grande consterno 

deixa o casebre e a mobília 

e leva a sua família 

pra construção do governo. 

 

Disponível em: 

www.revista.agulha.com.br. Acesso em: 

23 abr. 2010 (fragmento). 

 

Os Textos I e II são de autoria do escritor 

nordestino Patativa do Assaré, que, em 

sua obra, retrata de forma bastante 

peculiar os problemas de sua região. 

Esses textos têm em comum o fato de 

abordarem: 

a) a falta de esperança do povo 

nordestino, que se deixa vencer pela 

seca.  

b) a dúvida de que a ajuda do governo 

chegará ao povo nordestino.  

c) o êxodo do homem nordestino à 

procura de melhores condições de vida.  

d) o sentimento de tristeza do povo 

nordestino devido à falta de chuva.  

e) o sofrimento dos animais durante os 

longos períodos de estiagem.  

 

36.(UFMG - Adaptado)  

 

Violência contra a mulher, Estado 

“mete a colher” 

 

“A violência contra a mulher não é o 

mundo que a gente quer.” Palavra de 

ordem tradicional das passeatas e 

manifestações do movimento feminista 

em todo o Brasil, essa frase mostra que o 

anseio por construir uma sociedade sem 

violência doméstica ainda é tema 

principal para as mulheres. 

Segundo pesquisa Ibope e Instituto 

Patrícia Galvão, de 2006, 33% dos 

entrevistados apontam a violência contra 

a mulher, dentro e fora de casa, como o 

problema que mais preocupa a brasileira 

na atualidade. 

Em 2001, quando a Fundação Perseu 

Abramo realizou a primeira investigação 

com abrangência nacional sobre a vida 

das mulheres brasileiras, os números já 

indicavam uma situação alarmante: a 

cada 15 segundos, uma mulher era 

espancada no Brasil. Depois da pesquisa 

“A Mulher Brasileira nos Espaços 

Públicos e Privados”, outras foram feitas 

e os números mostram que a realidade da 

violência doméstica não mudou. 

Pesquisa realizada este ano pelo 

DataSenado constata que, em cada cem 

mulheres brasileiras, quinze vivem ou já 

viveram algum tipo de violência 

doméstica. 

Não adianta justificar, como fazem 

alguns legisladores e chefes do 

Executivo, que toda a sociedade está 

mais violenta no geral ou que as 

mulheres estão “entrando” cada dia mais 

no mundo do crime. 
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As mulheres continuam apanhando, são 

xingadas, espancadas e mortas, em sua 

grande maioria, dentro de casa, e os 

criminosos são homens da sua confiança: 

companheiro, marido, pai ou namorado. 

 

Com base na leitura desse texto, é 

corretoafirmar que:  

a) A maioria dos entrevistados pelo 

Ibope e Instituto Patrícia Galvão, em 

2006, apontou a violência doméstica 

como o principal problema brasileiro da 

atualidade.    

b) A pesquisa do DataSenado constatou 

que quinze, em cada grupo de cem 

mulheres, já sofreram algum tipo de 

violência dentro e fora do lar.    

c) A violência contra a mulher, 

independentemente das explicações de 

certas autoridades, é uma realidade no 

Brasil e não se limita ao espaço 

doméstico.    

d) Os agressores, segundo as pesquisas 

feitas, são, num percentual de 33%, 

homens com os quais as mulheres 

agredidas mantêm laços conjugais.  

e) Em 2006, pesquisa indicou que a cada 

15 segundos, uma mulher era espancada 

no Brasil.  

 

37. (UERJ) Em embriões de alguns 

vertebrados, conforme ilustra a imagem, 

pode-se observar a presença de uma 

membrana interdigital que não estará 

presente em filhotes de desenvolvimento 

normal por ocasião do nascimento. 

 
 

A perda desse tecido ocorre a partir de 

determinada fase do desenvolvimento, 

quando as células da membrana liberam 

em seu citoplasma enzimas que digerem 

a si próprias. 

A principal organela participante desse 

processo de destruição celular é 

denominada:  

a) Lisossomo 

b) Peroxissomo 

c) Complexo de Golgi 

d) Retículo endoplasmático rugoso 

e) Mitocôndria 

 

38. (UFU) Considere a cadeia alimentar 

abaixo. 

 

Capim  gafanhoto  sapo  cobra 

 

Assinale a alternativa correta em relação 

à cadeia alimentar acima.  

a) O gafanhoto é carnívoro.  

b) A cobra é consumidor terciário.  

c) O sapo é consumidor primário.  

d) O capim é heterótrofo.  

e) O capim é consumidor. 

 

39. (G1 - IFCE) A origem da vida, 

especificamente do planeta Terra, é um 

assunto que provocou e provoca 

discussões no mundo todo. O início de 

tudo ainda é um mistério não desvelado 

em sua totalidade por nenhuma teoria, 

sendo tema atual de diversas pesquisas 

científicas no mundo. As teorias mais 

aceitas e adotadas para fins de estudo na 

Biologia atual são aquelas que têm como 

base o evolucionismo.  

A teoria que tem como um dos princípios 

norteadores a Lei da Seleção Natural é 

o(a): 

a) Criacionismo 

b) Lamarquismo 

c) Abiogênese 

d) Darwinismo 

e) Panspermia 

 

40. (G1 - CPS) A figura a seguir mostra 

a anatomia do sistema digestório 

humano. 
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Assinale a alternativa correta sobre esse 

sistema.  

a) Os alimentos que entram pela boca são 

levados pela estrutura 1 devido à ação da 

gravidade.    

b) O excesso de glicose no sangue é 

transformado em amido e armazenado 

no órgão 2.    

c) O órgão 3 é um tipo de glândula mista, 

pois produz hormônios e suco com várias 

enzimas digestivas.    

d) O órgão 4 produz enzimas digestivas 

que atuam na digestão de carboidratos.    

e) O apêndice vermiforme é importante 

na digestão de proteínas e no combate a 

micro-organismos.    

 

41. (UFLA) O sistema Rh em seres 

humanos é controlado por um gene com 

dois alelos, dos quais o alelo dominante 

R é responsável pela presença do fator 

Rh nas hemácias, e portanto, fenótipo 

Rh+. O alelo recessivo r é responsável 

pela ausência do fator Rh e fenótipo Rh–

. 

 

 
 

Com base no heredograma acima, 

determine os genótipos dos indivíduos 1, 

2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente.  

a) RR, Rr, Rr, RR, Rr, RR  

b) Rr, Rr, rr, Rr, Rr, rr 

c) Rr, Rr, Rr, rr, RR, Rr 

d) Rr, Rr, rr, RR, Rr, rr 

e) RR, Rr, RR, Rr,Rr, rr 

 

42. (PUC-PR) Uma pessoa que vive na 

zona rural, foi ao posto médico da 

cidade. O médico observou que este 

paciente se encontrava descalço e mal 

vestido, apresentava magreza, palidez e 

seu intestino estava repleto de vermes.  

 

Dado esse contexto, identifique os 

vermes intestinais responsáveis pelo 

estado desse rapaz e identifique o que ele 

deve fazer para não adquiri-los:  

a) Lombrigas; e andar sempre calçado.    

b) Ancilóstomo; e vestir-se bem.    

c) Lombrigas; e lavar bem as verduras.    

d) Tênias; e comer carne bem cozida.    

e)Ancilóstomo; e andar sempre calçado.    

 

43. (FATEC) Alguns cientistas 

acreditam que os ancestrais de todos os 

animais tenham sido colônias de 

protozoários flagelados, a partir das 

quais teriam surgido dois ramos: um 

deles teria continuado como um simples 

agregado de células pouco 

especializadas, sem formar tecidos 

verdadeiros, e o outro teria desenvolvido 

células com maior grau de 

especialização, organizadas em tecidos, 

originando todos os outros animais. A 

partir dessas informações foi elaborada a 

figura a seguir, que representa uma 
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provável árvore filogenética dos grandes 

grupos de animais invertebrados. 

 
Os números I, II, III, IV e V representam, 

respectivamente: 

a)nematelmintos,platelmintos,porí-feros, 

artrópodes e anelídeos.    

b)nematelmintos,platelmintos,porí-feros, 

anelídeos e artrópodes.    

c)platelmintos, poríferos, nematel-

mintos, artrópodes e anelídeos.    

d)poríferos,platelmintos,nematel-mintos, 

anelídeos e artrópodes.    

e)poríferos,nematelmintos, platel-

mintos, anelídeos e artrópodes.    

 

44. (FUVEST) Na evolução dos 

vegetais, o grão de pólen surgiu em 

plantas que correspondem, atual-mente, 

ao grupo dos pinheiros.  

Isso significa que o grão de pólen surgiu 

antes  

a) dos frutos e depois das flores.  

b) das flores e depois dos frutos.  

c) das sementes e depois das flores.  

d) das sementes e antes dos frutos.  

e) das flores e antes dos frutos.  

 

45.Na segunda-feira, Luciana entrou em 

uma lanchonete e comeu 2 coxinhas e 3 

esfihas, pagando R$8,50. Como gostou 

muito do lugar, ela retornou na terça-

feira e consumiu 4 coxinhas e 1 esfiha e 

pagou R$ 9,50 pelo que consumiu. 

Sabendo que o preço dos salgados não 

mudou, podemos afirmar que o preço da 

esfiha é: 

a) R$ 1,00 

b) R$ 1,30 

c) R$ 1,50 

d) R$ 2,00 

e) R$ 2,50 

 

46. De acordo com o modelo CAPM 

(Capital AssetPricingModel), o retorno 

esperado R de um determinado ativo 

depende da taxa livre de risco Rf 

disponível, da sensibilidade β dos 

retornos de um ativo sobre os retornos da 

indústria como um todo, e do retorno 

esperado Rm de um portfólio livre de 

risco composto por ativos dessa mesma 

indústria, segundo o Modelo de 

Markowitz.  

 

Esse retorno é calculado segundo a 

relação: 

 

R = Rf + β(Rm - Rf ) 

 

Sabe-se que para um determinado 

ativoda indústria mecânica a taxa livre de 

risco é de 10%, que o retorno esperado 

de um portfólio livre de risco da indústria 

mecânica é de 15%, e que o β para a 

indústria mecânica vale 1,2.  

 

Desse modo, é esperado que o retorno 

desse ativo seja de: 

a) 10% 

b) 12% 

c) 14% 

d) 16% 

e) 18% 

 

 

 

 

 

 

 

47. (FATEC) Comparando-se uma 

palavra de quatro letras distintas com as 
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palavras BIFE, FEIA, FOME, BAFO, 

MATE e PEMA observa-se que: 

 

BIFE Não tem letras em comum 

com ela 

FEIA Tem uma única letra em 

comum com ela, mas que não 

está na mesma posição 

FOME Tem uma única letra em 

comum com ela, mas que não 

está na mesma posição 

BAFO Tem exatamente duas letras 

em comum com ela e essas 

duas letras estão nas mesmas 

posições na palavra 

procurada 

MATE Tem exatamente duas letras 

em comum com ela e essas 

duas letras estão nas mesmas 

posições na palavra 

procurada 

PEMA Tem exatamente duas letras 

em comum com ela, uma na 

mesma posição e a outra não 

 

De acordo com as informações dadas, é 

correto concluir que a palavra é o nome 

de:  

a) Uma ave 

b) Uma flor 

c) Uma fruta 

d) Um peixe 

e) Um mamífero  

 

48. Em problemas de otimização comuns 

em sistemas de produção complexos, é 

comum empregar os métodos da 

programação linear. Para aplicar o 

método é fundamental a correta 

modelagem do problema, ou seja, a 

tradução das características do problema 

em equações ou inequações. 

 

Suponha que Daniel esteja interessado 

em modelar o sistema de produção de 

sua marcenaria. Sabe-se que Daniel 

produz x1  soldados de madeira e x2 

trens de madeira por mês. Cada soldado 

é vendido por 27 reais, mas custa 24 reais 

para ser produzido, e cada trem é 

vendido por 21 reais mas custa 19 reais 

para ser produzido. Cada soldado exige 

2 horas de acabamento e cada trem exige 

1 hora de acabamento. Sabendo que 

Daniel têm disponível 25 horas de 

acabamento por semana, considere as 

seguintes afirmações: 

 

I) O lucro mensal obtido por Daniel é 

dado por 3x1 + 2x2. 

II) A restrição de horas de acabamento 

por mês pode ser representada por 2x1 +
x2 ≤ 25 
III) Se Daniel vender 3 soldados e 3 trens 

por mês, seu lucro nesse período terá 

sido de 13 reais. 

 

São verdadeiras as afirmações:  

a) Somente I e II 

b) Somente I e III 

c) Somente II e III 

d) I, II e III 

e) Nenhuma das afirmações 

 

49. (FATEC) Algumas das células da 

figura apresentada foram preenchidas 

com números, de acordo com um 

determinado critério. 

 
Observando a esse critério, o valor de 𝑥 

é:  

a) 5 

b) 7 

c) 9 

d) 11 

e) 13 

 

50. (FATEC) No retângulo 𝐴𝐵𝐶𝐷  da 

figura, 𝑀 é o ponto médio do lado 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  e 

𝑁 é o ponto médio do lado 𝐷𝐶̅̅ ̅̅ . 
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Se a área do retângulo 𝐴𝐵𝐶𝐷 é 72 𝑐𝑚2, 

então a área do triângulo 𝑀𝐷𝑁  é, em 

centímetros quadrados:  

a) 6 

b) 8 

c) 9 

d) 12 

e) 18 

 

51. A nota de corte do vestibular da 

FUVEST serve como parâmetro para 

saber qual a nota necessária na primeira 

fase do vestibular para saber se um aluno 

foi aprovado para a segunda fase e em 

uma certa época era determinada da 

seguinte forma: 

 

Considerando o número de vagas de um 

determinado curso, a FUVEST 

contabilizava o triplo de alunos e listava-

os em ordem decrescente segundo sua 

nota. Em seguida, era observada a nota 

do último colocado dessa lista, tomando 

sua nota como a nota de corte do curso. 

Por exemplo, se o último convocado 

obteve 53 pontos, todos os alunos que 

obtiveram 53 pontos ou mais eram 

convocados. 

 

Considere a tabela abaixo que contém as 

maiores notas obtidas por candidatos ao 

curso de Engenharia de Produção, bem 

como a respectiva quantidade de alunos 

que obteve essa nota.  

Com base na tabela, considere as 

seguintes afirmações relacionadas com 

esse curso:  

 

I) 153 candidatos foram convocados para 

a segunda fase. 

II)A relação candidato/vaga para a 

segunda fase foi de 4,1 alunos/vaga. 

III) A nota de corte do curso foi 69. 

IV) Um aluno que ficou na 211ª posição 

não foi convocado para a segunda fase. 

 

Sabendo que o curso de Engenharia de 

Produção possui 70 vagas, são 

verdadeiras somente as afirmações: 

a) I e II 

b) I e IV 

c) II, III e IV 

d) II e III 

e) III e IV 

 

52. Na análise do ponto de equilíbrio, as 

empresas buscam compreender qual a 

quantidade de itens que deve vender para 

cobrir todos os seus custos. 

 

Renata é uma empresária que possui uma 

empresa que vende esfihas. Sabe-se que, 

em um mês, cada esfiha custa R$ 0,50 

para ser produzida e que é vendida por 

R$ 1,00. Além disso, a empresa possui 

custos fixos para manter sua operação, 

como salários, aluguel, luz, entre outros, 

e sabe-se que esse custo mensal é de R$ 

18.000,00. 

 

Renata quer compreender o ponto de 

equilíbrio de seu negócio e para isso 

pediu para Henrique, seu estagiário, a 

elaboração de um gráfico que mostre 

como varia o lucro (L) de sua empresa à 

medida que varia a quantidade (Q) de 

esfihas vendidas.  

 

Dentre os gráficos abaixo, o que 

representa corretamente a situação da 

empresa de Renata em um mês é: 

Nota 
Número de 

Alunos 

72 13 

71 46 

70 94 

69 134 
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53. (Enem 2ª aplicação 2010) 

 
 

A maior frequência na ocorrência do 

fenômeno atmosférico apresentado na 

figura relaciona-se a: 

 

a) concentrações urbano-industriais. 

b) episódios de queimadas florestais. 

c) atividades de extrativismo vegetal. 

d) índices de pobreza elevados. 

e) climas quentes e muito úmidos. 

 

54. (UNESP 2014) A extração de 

madeira, especialmente do pau-brasil, os 

ciclos do açúcar e café e o desmatamento 

para instalação de indústrias são eventos 

de nossa história que contribuíram para a 

degradação desse bioma. 

(www.eco.ib.usp.br) 

 

O texto refere-se ao bioma 

a) Floresta Amazônica. 

b) Caatinga. 

c) Cerrado. 

d) Pantanal. 

e) Mata Atlântica. 

 

 

55. (UNICAMP 2014)A tabela abaixo 

apresenta a população total, urbana e 

rural (em milhões de habitantes), das 

macrorregiões brasileiras, segundo os 

três últimos censos realizados pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

 

Assinale a alternativa que indica 

corretamente as regiões identificadas 

pelos números 1, 2 e 3. 

 

Brasil/

Regiõe

s 

Urban

o/ 

Rural 

Ano 

1991 

Ano 

2000 

Ano 

2010 

Brasil 
Urbano 

110,

9 

137,

7 

160,

9 

Rural 36,0 31,8 29,8 

Região 

1 

Urbano 5,9 9,0 11,6 

Rural 4,3 3,8 4,1 

Região 

2 

Urbano 25,7 32,9 38,8 

Rural 16,7 14,7 14,2 

Região 

3 

Urbano 16,3 20,3 23,2 

Rural 5,7 4,7 4,1 

Região 

Sudeste 

Urbano 55,1 65,4 74,6 

Rural 7,5 6,8 5,6 

Região 

Centro-

Oeste 

Urbano 7,6 10,0 12,4 

Rural 1,7 1,5 1,5 

Fonte: Sinopse do Censo do IBGE de 

2010. 

 

a) Sul; Norte; Nordeste. 

b) Norte; Nordeste; Sul. 
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c) Nordeste; Sul; Norte. 

d) Norte; Sul; Nordeste. 

e) Sul; Nordeste; Norte. 

 

56. (UNESP 2014)O número total de 

refugiados por causa da guerra civil na 

Síria chegou a 2 milhões, informa nesta 

terça-feira [03.09.2013] o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, Acnur. De acordo com um 

informe da agência, não há previsão de 

melhora na situação, que já dura dois 

anos e meio. Ainda de acordo com o 

Acnur, o número de refugiados 

representa um salto de quase 1,8 milhão 

em 12 meses. Há exato um ano, o 

número de sírios registrados como 

refugiados ou aguardando registro era de 

230 mil. 

(http://g1.globo.com. Adaptado.) 

 

Considerando as diversas causas que 

determinam a natureza dos fluxos 

demográficos, o termo que melhor 

qualifica o tipo de migração retratado no 

texto é migração: 

a) sazonal 

b)forçada 

c) espontânea 

d) pendular 

e) de retorno 

 

57. Texto para a próxima questão: 

 

Em dia de maior mobilização, protestos 

levam mais de 1 milhão de pessoas às 

ruas no Brasil 

 

Mais de 1 milhão de pessoas 

participaram de protestos em várias 

cidades do Brasil nesta quinta-feira 

[20.06.2013]. Os protestos ocorreram em 

várias capitais e centenas de cidades nas 

cinco regiões do país. Ao todo, 388 

cidades tiveram manifestações, 

incluindo 22 capitais. 

(http://noticias.uol.com.br. Adaptado.) 

 

(UNESP 2014) Os protestos que 

tomaram as ruas do Brasil durante o mês 

de junho de 2013 foram originalmente 

motivados por problema que aflige 

grande parte da população que vive nas 

grandes cidades do país, a saber, 

a) o aumento do desemprego e a 

precarização do trabalho. 

b) o alto custo e a má qualidade do 

sistema público de saúde. 

c) o aumento da violência urbana e o alto 

custo da segurança pública. 

d) a falta de vagas na educação básica e 

a precarização do sistema público de 

ensino. 

e) o alto custo e a má qualidade do 

sistema público de transporte. 

 

58.(Enem 2012) 

 

 
 

Na charge faz-se referência a uma 

modificação produtiva ocorrida na 

agricultura. Uma contradição presente 

no espaço rural brasileiro derivada dessa 

modificação produtiva está presente em: 

a) Melhora da qualidade dos produtos, 

com retração na exportação de produtos 

primários. 

b) Modernização técnica do território, 

com redução do nível de emprego formal  

c) Valorização de atividades de 

subsistência, com redução da 

produtividade da terra. 

http://noticias.uol.com.br/
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d) Desenvolvimento de núcleos 

policultores, com ampliação da 

concentração fundiária. 

e) Expansão das terras agricultáveis, com 

manutenção de desigualdades sociais. 

 

59. (FGV 2013) Observe a charge a 

seguir. 

 

 
 

Com base na leitura da charge e nos 

conhecimentos sobre a conjuntura 

econômica mundial, pode-se concluir 

que 

a) a revolução técnico-científica tem 

redefinido o mercado de trabalho, 

esvaziando os setores primário e 

terciário dos países mais desenvolvidos. 

b) a reorganização do espaço industrial 

no mundo avança com o surgimento de 

novos países emergentes e as crises de 

desemprego nos velhos países 

industriais. 

c) a mundialização do consumo de bens 

industriais tem exigido cada vez mais 

mão de obra qualificada para atender à 

demanda mundial. 

d) as migrações internacionais têm 

representado a introdução de mão de 

obra jovem em áreas cuja população se 

caracteriza pelo envelhecimento. 

e) o crescimento da interdependência 

econômica entre os países tem 

transformado o mundo do trabalho em 

uma aldeia global. 

 

60. (MACKENZIE 2012) 

 

 
 

De acordo com a charge acima e com os 

aspectos socioeconômicos do Brasil no 

período apresentado, considere as 

afirmativas I, II e III. 

 

I. A ascensão das classes D e E teve um 

salto a partir do Plano Real, oscilou 

durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso e se acentuou no governo Lula, 

entre 2003 e 2010. Nesse contexto, o 

Brasil superou totalmente a desigualdade 

crônica, vivida historicamente. 

II. Apesar das oscilações do período 

1995-2003 e da grande evolução do 

período 2004-2010, a melhoria da 

condição social predominou. No entanto, 

ainda persistem grandes desigualdades 

sociais no Brasil. 

III. Houve, de um modo geral, uma 

melhora no padrão de distribuição de 

renda nacional. Dessa forma, o Brasil 

hoje atingiu, em relação à concentração 

de renda, os padrões da Europa 

Ocidental, hoje em crise. 

 

Dessa forma, 

a) apenas I e III estão corretas. 

b) apenas II está correta. 

c) apenas I está correta. 

d) apenas II e III estão corretas. 

e) apenas III está correta. 

 

 

61. (G1 - IFSP) Leia a tirinha a seguir: 
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De acordo com a tira,  

a) a demissão de um colega deixa a 

secretária aborrecida com seu chefe.    

b) o chefe pede à secretária que demita 

um colega.    

c) a entrevistadora diz a seu chefe que o 

candidato é inadequado para o cargo.    

d) o candidato diz à entrevistadora que se 

dava bem com seu antigo patrão.    

e) a entrevistadora pergunta ao candidato 

por que ele deixou seu último emprego. 

 

62. (G1 - IFBA) 

 
 

Solid Waste Disposal in U.S. 1990 

 

This graphic shows that the vast majority 

of the waste in the United States is 

landfilled. Since 1990, the numbers of 

recycled and composted waste have 

increased significantly. 

 

Segundo o texto, podemos afirmar que:  

 

a) A eliminação dos resíduos sólidos nos 

Estados Unidos começou em 1990.    

b) Apenas 10% do lixo reciclado foram 

eliminados nos Estados Unidos em 1990.    

c) A partir de 1990, o percentual de lixo 

reciclado começou a declinar nos 

Estados Unidos.    

d) 80% da eliminação dos resíduos 

sólidos aconteceram em aterros nos 

Estados Unidos em 1990.    

e) Nos Estados Unidos, em 1990, a maior 

parte dos resíduos sólidos foi eliminada 

pela reciclagem e pela incineração.    

 

63. (FUVEST)   

As everybody knows, if you do not work 

out, your muscles get flaccid. What most 

people don’t realize, however, is that 

your brain also stays in better shape 

when you exercise. 

Surprised? Although the idea of 

exercising cognitive machinery by 

performing mentally demanding 

activities – popularly termed the “use it 

or lose it” hypothesis – is better known, 

a review of dozens of studies shows that 

maintaining a mental edge requires 

more than that. Other things you do – 

including participating in activities that 

make you think, getting regular exercise, 

staying socially engaged and even 

having a positive attitude – have a 

meaningful influence on how effective 

your cognitive functioning will be in old 

age. 

 

O texto informa que:  

 

a) exercícios físicos são benéficos para o 

corpo e para a saúde mental.    

b) as pessoas não se dão conta da 

importância de músculos fortes.    

c) o cérebro é muito pouco exercitado 

por pessoas que não trabalham.    

d) todo mundo deveria exercitar-se 

diariamente.    

e) grande parte das pessoas preocupa-se 

apenas com a aparência física.    

64. (ENEM)   

Steve Jobs: A life Remembered 1955-

2011 
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Readersdigest.ca takes a look back at 

Steve Jobs, and his contribution to our 

digital world. 

 

CEO.Tech-Guru.Artist. There are few 

corporate figures as famous and well-

regarded as former-Apple CEO Steve 

Jobs. His list of achievements is 

staggering, and his contribution to 

modern technology, digital media, and 

indeed the world as a whole, cannot be 

downplayed. 

With his passing on October 5, 2011, 

readersdigest.ca looks back at some of 

his greatest achievements, and pays our 

respects to a digital pioneer who helped 

pave the way for a generation of 

technology, and possibilities, few could 

have imagined. 

 

Informações sobre pessoas famosas são 

recorrentes na mídia, divulgadas de 

forma impressa ou virtualmente. 

 

Em relação a Steve Jobs, esse texto 

propõe: 

a) expor as maiores conquistas da sua 

empresa. 

b) descrever suas criações na área da 

tecnologia. 

c) enaltecer sua contribuição para o 

mundo digital. 

d) lamentar sua ausência na criação de 

novas tecnologias. 

e) discutir o impacto de seu trabalho para 

a geração digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. (ENEM) 

 
 

Definidas pelos países membros da 

Organização das Nações Unidas e por 

organizações internacionais, as metas de 

desenvolvimento do milênio envolvem 

oito objetivos a serem alcançados até 

2015. Apesar da diversidade cultural, 

esses objetivos, mostrados na imagem, 

são comuns ao mundo todo, sendo dois 

deles:  

a) O combate a AIDS e a melhoria do 

ensino universitário.    

b) A redução da mortalidade adulta e a 

criação de parcerias globais.    

c) A promoção da igualdade de gêneros 

e a erradicação da pobreza.    

d) A parceria global para o 

desenvolvimento e a valorização das 

crianças.    

e) A garantia da sustentabilidade 

ambiental e o combate ao trabalho 

infantil.    

 

 

 

 

 


