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1. Este caderno contém 66 questões, das seguintes áreas
do conhecimento: Ciências da natureza, Matemática,
Ciências humanas e Linguagens.
2. Todas as questões deste caderno têm cinco alternativas
e somente uma deverá ser assinalada como resposta.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
QUESTÕES DE 1 A 18
QUESTÃO 1
A evolução dos modelos atômicos está diretamente relacionada ao desenvolvimento do conhecimento científico através dos
tempos, desde a Grécia antiga. A respeito dessa evolução, relacione corretamente as colunas I e II.

QUESTÃO 3
A classificação periódica dos elementos é um dos infográficos mais
antigos. Porém, para extrair informações da tabela é necessário
conhece-la bem. Uma das mais importantes informações é a localização de um elemento químico. A respeito desse assunto, qual
é o grupo e o período do átomo X, cujo número atômico é 35?
A Grupo 5, 4o período.
B Grupo 15, 3o período.
C Grupo 7, 3o período.
D Grupo 17, 4o período.
E Grupo 12, 3o período.
QUESTÃO 4
O quadro a seguir fornece dados de cinco elementos químicos.

Observando a sequência obtida nos parênteses de cima para baixo teremos:
A I, III, II, IV
B IV, II, I, III
C IV, III, I, II
D I, III, IV, III
E IV, III, II, I
QUESTÃO 2
(FMP-RJ) O chumbo é um metal pesado que pode contaminar o
ar, o solo, os rios e alimentos. A absorção de quantidades pequenas de chumbo por longos períodos pode levar a uma toxicidade
crônica, que se manifesta de várias formas, especialmente afetando o sistema nervoso, sendo as crianças as principais vítimas.
Sendo o número atômico (Z) do chumbo igual a 82, o íon plumboso (Pb+2) possui os elétrons mais energéticos no subnível:
A 6p2
B 6s2
C 6p4
D 5d10
E 4f14

Elemento

Número atômico (Z)

I

11

II

16

III

18

IV

13

V

17

Em relação aos elementos apresentados na tabela acima, assinale a alternativa correta:
A O elemento I apresenta maior raio atômico que o elemento III.
B Todos os elementos têm propriedades químicas semelhantes.
C O elemento III é o que apresenta a maior eletronegatividade.
D O elemento V apresenta o maior potencial de ionização.
E A afinidade eletrônica do elemento I é maior que a do elemento V.
QUESTÃO 5
(UFRS) São dadas três misturas heterogêneas de sólidos:
I. Arroz e casca;
II. Serragem e limalha de ferro;
III. Areia e cascalho.
Os processos mais convenientes para separá-las, são, respectivamente:
I

II

III

A

levigação

imantização

ventilação

B

destilação simples

flotação

peneiração
peneiração

C

ventilação

flotação

D

peneiração

separação magnética

flotação

E

peneiração

ventilação

centrifugação
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QUESTÃO 6
(Furg-RS) Considerando o diagrama a seguir, em que cada esfera representa um átomo, e esferas diferentes representam átomos diferentes, julgue as afirmativas.

QUESTÃO 9
Uma transportadora faz o trajeto de 425 km entre duas cidades com velocidade média de 85 km/h. Deve chegar às 12 h no
destino, fazendo uma parada de 30 min em um posto de abastecimento durante o percurso.
Para cumprir o trajeto no horário, deve partir da cidade de origem às:
A 6h15
B 6h25
C 6h30
D 7h10
E 7h45
QUESTÃO 10

Setor C

Setor H

ietê
inal T

25

26
Setor I

Setor A

Setor J

27

ra

Marg

Recuo
da bateria

ntou

13

23

o
vo F

14

21

la
Av. O

Setor B

Portões de acesso

20

Setor G

16
15

19

Setor F

Setor D

Um garoto sentado no banco do carona, ao lado de seu pai,
observa o velocímetro do carro que indica o valor de 90 km/h.
Lembrando-se de suas aulas de física, sabe que este valor não
pertence ao Sistema Internacional (SI), que usa m/s.
No SI, o valor observado no velocímetro corresponde a:
A 15 m/s
B 18 m/s
C 25 m/s
D 27 m/s
E 32 m/s

28

12

31

QUESTÃO 8

4

Setor E

17

QUESTÃO 7

(F. R. M. Rio Preto-SP, adaptada) Um candidato sai de sua residência para prestar vestibular pretendendo percorrer a distância total até o local da prova em uma hora, conduzindo seu
automóvel com velocidade média de 60 km/h. Após percorrer
os primeiros 10 km do percurso em 10 minutos, percebe que
esqueceu o documento de identificação e retorna para apanhá-lo. Sua mãe o espera no portão com o documento. Desprezando-se o tempo para receber o documento e manobrar
o carro, para que esse candidato consiga chegar ao local da
prova no horário previsto anteriormente, ele deverá desenvolver no percurso de retorno à sua casa e ida até o local da prova uma velocidade média, em km/h, igual a:
A 78
B 84
C 90
D 98
E 102

DISPERÇÃO

18

Pista do desfile

I. Existem apenas dois elementos químicos representados no
sistema.
II. O sistema representa uma amostra de três substâncias.
III. Encontram-se representadas apenas moléculas de substâncias simples.
IV. Uma das substâncias representadas pode ser ozônio (O3).
V. O diagrama possui sete moléculas representadas.
São verdadeiras as afirmativas:
A I, II e IV.
D III, IV e V.
B I, II e V.
E apenas I e V.
C II, III e V.

(Fatec-SP) O Sambódromo do Anhembi, um dos polos culturais
da cidade de São Paulo, tem uma pista de desfile com comprimento aproximado de 530 metros. No grupo especial, cada
escola de samba deve percorrer toda a extensão dessa pista,
desde a entrada do seu primeiro integrante na concentração
até a saída do seu último componente na dispersão, em tempo
máximo determinado de 65 minutos. Admita que certa escola de samba, com todas as alas e integrantes, ocupe 510 metros de extensão total. Logo, para percorrer a pista no exato
tempo máximo permitido, a velocidade média durante o desfile deve ser:

CONCENTRAÇÃO

29

Disponível em: <http://tinyurl.com>. Acesso em: 17 mar. 2015.

A
B
C

0,4 m/s
8,0 km/s
8,0 m/min

D
E

16 m/min
16 km/min

QUESTÃO 11
(UFRJ, adaptada) Um avião vai decolar em uma pista retilínea.
Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com velocidade nula e corre por ela com aceleração média de 3,0 m/s2 até
o instante em que levanta voo, com uma velocidade de 90 m/s,
antes de terminar a pista.
O menor comprimento possível para a pista é:
A 1.275 m
D 1.520 m
B 1.350 m
E 1.680 m
C 1.465 m
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

(UFGO, adaptada) O gráfico a seguir representa o movimento
retilíneo de um automóvel que se move com aceleração constante durante todo o intervalo de tempo.
25

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2015. (Adaptado)

Posição (m)

20

Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse
período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo:
A diluir substâncias tóxicas.
B ser um solvente universal.
C apresentar um alto calor específico.
D participar de reações de hidrólise.
E ter elevado valor nutricional.

15

10

5

0

O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material
orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e
também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do
ovo. Porém, para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves
chocam os ovos.

1

2

3

4

5

Tempo (s)

A aceleração vale:
A –2,50 m/s2
B –1,25 m/s2
C 0 m/s2

D
E

1,25 m/s2
2,50 m/s2

QUESTÃO 13
Existem dois tipos básicos de células, as procarióticas e as eucarióticas, que se diferenciam na presença e na ausência de várias estruturas. No caso dos organoides citoplasmáticos, uma
dessas estruturas é essencial para ambos os tipos celulares. Um
organoide e sua principal função na fisiologia celular estão corretamente representados em:
A Mitocôndrias: fornecimento de energia por processos anaeróbios para as principais atividades celulares.
B Lisossomos: síntese de esteroides precursores de hormônios.
C Ribossomos: produção de enzimas necessárias ao processo metabólico.
D Retículo endoplasmático liso: produção de proteínas com
funções enzimáticas.
E Retículo endoplasmático granular: produção de glicoproteínas para a constituição da membrana plasmática.
QUESTÃO 14
A ciência usa dois aparelhos muito importantes para a execução de trabalhos científicos e realização de exames laboratoriais: o microscópio eletrônico e o microscópio óptico. Entre as
estruturas celulares indicadas a seguir, assinale as visíveis apenas em microscopia eletrônica.
A Mitocôndria, ribossomo, membrana plasmática, retículo endoplasmático liso.
B Núcleo, mitocôndria, retículo endoplasmático granular, lisossomo.
C Mitocôndria, cloroplasto, núcleo, sistema golgiense.
D Cloroplasto, nucléolo, ribossomos, membrana plasmática.
E Núcleo, nucléolo, cloroplasto, retículo endoplasmático liso.

QUESTÃO 16
Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional
que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes
brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial
da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve
ser evitado por estar associado à:
A obesidade.
B osteoporose.
C diabetes tipo II.
D hipertensão arterial.
E hipercolesterolemia.
QUESTÃO 17
Qual das alternativas a seguir apresenta um organismo que
possui célula procariótica?
A Hippopotamus amphibius — Mamífero.
B Nephrolepis exaltata — Vegetal.
C Wolbachia persica — Bactéria.
D Giardia lamblia — Protozoário.
E Amanita muscaria — Fungo.
QUESTÃO 18
Tanto o ser humano quanto uma árvore possuem células. Estas
células (animais e vegetais) são um pouco diferentes umas das outras.
Entre os seres vivos eucarióticos e os seres vivos procarióticos podemos observar uma importante diferenciação celular.

A diferenciação a que se refere o enunciado acima, nas células
eucarióticas, ocorre pela presença de:
A ribossomos.
B material genético.
C carioteca.
D plasmídeos.
E citosol.
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MATEMÁTICA
QUESTÕES DE 19 A 28
QUESTÃO 19
(UEPI) Na tabela seguinte, temos o número de alunos de
uma turma que foram reprovados em Matemática (M), em
Física (F), em Química (Q), em cada duas destas disciplinas
e nas três disciplinas.
Número de reprovados
M

19

F

21

Q

23

MeF

7

MeQ

8

FeQ

9

M, F e Q

3

Se o total de alunos na turma é 90, quantos foram aprovados
nas três disciplinas?
A 50
B 49
C 48
D 47
E 46
QUESTÃO 20
Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, é correto afirmar que:
A Se A ⊄ B, então A ∩ B = ∅.
B (A – B) ∪ B = B.
C (A – B) ∪ (A ∩ B) = A.
D Se A ∩ B = ∅ e A ∩ C = ∅, então B ∩ C = ∅.
E Se A ⊂ B e B ⊂ C, então A ∪ B ∪ C = A ∩ B ∩ C.
QUESTÃO 21
(Unopar-PR) Em uma pesquisa entre estudantes de uma universidade, 60% afirmam que leem a revista da universidade, 80%
leem o jornal da universidade e todo estudante afirma ler pelo menos um desses veículos de comunicação. O percentual
de estudantes que leem os dois veículos de comunicação deve ser igual a:
A 20%
B 40%
C 50%
D 60%
E 75%
QUESTÃO 22
(Faetec-SP)

Todos aqueles que tiveram oportunidade de lidar com imóveis rurais se depararam com uma unidade de medida de terras denominadas alqueira, o que usualmente vem seguido de uma dúvida: será o
alqueire mineiro, com seus 4,84 ha, o paulista, equivalente a 2,42 ha,
ou até mesmo o chamado alqueirão, com 19,36 ha?

O Sr. João tem terras produtivas e sabe que pode colher 48 sacas de soja por hectare de plantação. Em sua fazenda, ele plantou 5 alqueires paulistas de soja.
Assim sendo, o número de sacas que o Sr. João espera colher
é mais próximo de:
A 250
D 1.160
B 580
E 4.640
C 840
QUESTÃO 23
(Fatec-SP) A soma de seis números naturais não nulos e distintos é igual a 25. Sobre esses números, é correto afirmar que:
A todos são pares.
B cinco são pares e um é ímpar.
C quatro são pares e dois são ímpares.
D três são pares e três são ímpares.
E todos são ímpares.
QUESTÃO 24
O valor de
A

7

3

B

7

3
8

C

7

D
E

7

325 − 323
é:
72

27
3
27

QUESTÃO 25
(PUC-SP) Considere a equação ax² + bx + c = 0, a ≠ 0. Sabemos
que a + b + c = 0 e que x = 3 é raiz da equação.
Quanto vale o produto das duas raízes da equação?
A –6
B –3
C 3
D 6
E 9
QUESTÃO 26
Ao resolvermos a equação x 2 + 3 x − 9 = x, no conjunto dos
números reais, obtemos:
A uma única raiz e ela é ímpar.
B uma única raiz e ela é par.
C uma única raiz e ela não é inteira.
D duas raízes e ambas são ímpares.
E duas raízes, sendo uma par e outra, ímpar.
QUESTÃO 27
(IFMG) A média aritmética das idades de um grupo de 40 pessoas é 28 anos. Sabe-se que a média aritmética das idades das
mulheres é de 25 anos e a dos homens é de 30 anos. Sendo a o
número de homens e b o número de mulheres, então:
A a–b=8
D b – a = 10
B a – b = 10
E a – b = 12
C b–a=8

<http://tinyrl.com>. Acesso em: 15 ago. 2015.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

Veículos (%)

(UERJ) Técnicos do órgão de trânsito recomendaram velocidade máxima de 80 km/h no trecho de uma rodovia onde ocorrem
muitos acidentes. Para saber se os motoristas estavam cumprindo as recomendações, foi instalado um radar móvel no local.
O aparelho registrou os seguintes resultados percentuais relativos às velocidades dos veículos ao longo de trinta dias, conforme o gráfico a seguir.
35
30
25
20
15
10

Um menino que mora em uma cidade localizada sobre o
Trópico de Capricórnio (latitude aproximada de 23º S) quer
construir uma casa para a morada de pássaros, de forma que
possa aproveitar melhor a entrada de raios de Sol. O menino não deve colocar a entrada da casa de pássaros orientada no sentido:
A sul, pois os raios solares jamais entrarão diretamente na casa dos pássaros.
B norte, pois os raios solares entrarão somente no verão durante todo dia.
C sul, pois os raios solares entrarão somente no inverno.
D oeste, pois terá somente o Sol no inverno durante a manhã.
E leste, já que os raios solares entrarão somente no período
da tarde.
QUESTÃO 32

5
0

50

60

70

80

90
100
Velocidade (km/h)

A velocidade média, em km/h, dos veículos que trafegaram no
local desse período foi de:
A 67
B 77,5
C 79,25
D 82
E 82,5

(Unicamp-SP) A imagem a seguir corresponde a um fragmento
de uma carta topográfica em escala 1 : 50.000. Considere que
a distância entre A e B é de 3,5 cm.
Ax
40

0

Rio

N

30

0

CIÊNCIAS HUMANAS
QUESTÕES DE 29 A 46

xB

QUESTÃO 29
Em uma perspectiva ampla, o conceito de território está relacionado:
A ao conjunto de elementos constituídos e naturais sob contínua ação da sociedade.
B à uma perspectiva histórica, analisado como meio natural e
meio técnico.
C ao espaço de vivência do mundo ao redor.
D ao trecho do espaço que apresenta limites definidos.
E a tudo que a vista abarca em determinado momento.
QUESTÃO 30
(UTF-PR) A translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano em nosso planeta.
Esta afirmação está:
A incompleta, porque a inclinação do eixo terrestre explica a
desigualdade de insolação.
B correta, pois à medida que a Terra completa sua órbita a
posição do Sol se modifica.
C incorreta, já que o movimento de rotação da Terra influencia a altura do Sol no céu.
D incompleta, uma vez que a precessão dos equinócios vai
determinar se é verão ou inverno.
E incorreta, porque é a distância que a Terra está do Sol que
vai determinar as estações.

A partir dessas informações, é correto afirmar que:
A o rio corre em direção sudeste, sendo sua margem esquerda a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 17.500 metros.
B o rio corre em direção sudoeste, sendo a margem direita a
de maior declividade. Apresenta um comprimento total de
1.750 quilômetros.
C o rio corre em direção sudeste, sendo sua margem esquerda a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 1.750 metros.
D o rio corre em direção sudoeste, sendo sua margem esquerda a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 175 metros.
E o rio corre em direção noroeste, sendo sua margem direita a de maior declividade. Apresenta um comprimento total de 1.750 metros.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

(FMP-RJ)

Tragédia no Nepal
Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a receber ajuda internacional para tentar resgatar vítimas que ainda estão sob escombros, depois de um terremoto de 7,8 graus na escala
Richter ter atingido ontem o país, matando pelo menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas na região que abrange ainda Índia, Bangladesh
e Tibete. [...] Em 1934, o pior terremoto do país matou quase 10 mil
pessoas. “A cada 50 anos, um terremoto acontece. Temos medo de
que o próximo aconteça dentro de pouco”, disse em dezembro de
2014, o redator-chefe do jornal “Nepali Times”, Kunda Dixit.
O Globo, Mundo, 26 abr. 2015, p. 40. Adaptado.

O fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente:
A movimento de massas.
B deslizamento de terra.
C tectonismo.
D intemperismo.
E vulcanismo.
QUESTÃO 34
(PUC-RS) Associe algumas formas de relevo do território brasileiro com sua descrição.
1. Chapada
2. Planalto
3. Planície
4. Depressão
( ) Relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno e
com predominância de processos erosivos.
( ) Forma predominantemente plana em que os processos
de sedimentação superam os de erosão.
( ) Terreno com extensa superfície plana em área elevada.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
A 1–2–3
B 3–1–4
C 3–4–2
D 4–3–1
E 4–1–2
QUESTÃO 35
(U. F. Pelotas-RS)

Nossa constituição é chamada de democracia porque está nas
mãos não de uma minoria, mas de todo o povo. Quando se trata de
resolver questões privadas, todos são iguais perante a lei: quando se
trata de colocar uma pessoa diante de outra em posições de responsabilidade pública, o que vale não é o fato de pertencer a determinada classe, mas a competência real que o homem possui.
PÉRICLES. In: MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia Ramos. História
das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2000.

O documento, ainda que tenha grande influência na sociedade contemporânea, nos remete diretamente a (as):
A antigas sociedades orientais.
B Roma, no período republicano.
C Grécia, no período clássico.
D formação das sociedades greco-romanas.
E as reformas dos irmãos Graco.
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(Unifor-CE) Na antiga república romana, as conquistas provocaram grandes transformações econômicas e sociais dentre as
quais se destaca:
A o aumento dos prisioneiros, provenientes das guerras, que
levou a mão-de-obra escravizada a se constituir na principal
força de trabalho.
B o enfraquecimento do Estado em função da redistribuição
do poder nas mãos das lideranças políticas das regiões
anexadas.
C a formação da pequena propriedade de terra, que resolveu
os problemas dos camponeses e proletários urbanos.
D a harmonia entre patrícios e plebeus, visto que estes últimos
foram beneficiados com as riquezas oriundas das conquistas.
E o desenvolvimento de uma economia baseada na
agricultura, em razão da grande quantidade de terras férteis
conquistadas.
QUESTÃO 37
[…] o Estado é o único e primordial recebedor do excedente da
produção dos produtos imediatos: a renda da terra é recebida em
forma de imposto. […]
[…] o Estado exerce uma função de vital importância para a população: constrói e regula os sistemas de regadio, que só podiam se
realizar em grandes extensões de terra e sem os quais não poderia
haver nenhuma produção agrícola nestas áridas regiões. É função do
Estado, também, organizar defesa contra devastadoras inundações.
Eis aí a origem da grande centralização do poder estatal […]. Ao Estado cabe a acumulação de reservas alimentícias para enfrentar os
períodos de má colheita.
GEBRAN, Philomena (org.). Conceito de modo de produção.
Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1978. p. 64.

O fragmento revela características do modo de produção:
A escravista.
B primitivo.
C comunitário.
D asiático.
E germânico.
QUESTÃO 38
Para Walter Benjamin a história deve ser compreendida como
memória coletiva do passado, consciência crítica do presente
e premissa operatória para o futuro. Desse pensamento podemos concluir que:
A a história é uma sucessão de acontecimentos compartimentados e desconectados ao longo do tempo histórico.
B o tempo é uma medida humana e cada passo dado modifica o futuro e ao mesmo tempo reinterpreta o passado.
C o tempo é uma medida linear, cronológica, encerrada em
cada fato histórico, em cada acontecimento.
D a história é tecida ao longo do tempo histórico, desprovida de ação humana, onde o ser humano é apenas objeto e
não sujeito da história.
E existe um nexo causal entre os vários momentos da história, sem, contudo, considerar que a história é um processo
cumulativo de vivências e aprendizagens humanas.
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QUESTÃO 39
(Enem-MEC)

A praça da Concórdia, antiga praça Luís XV, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua
do rei. Situada ao longo do Sena, ela é a intersecção de dois eixos
monumentais. Bem nesse cruzamento está o Obelisco de Luxor, decorado com hieróglifos que contam os reinados dos faraós Ramsés
II e Ramsés III. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo
francês e, em 1836, instalado na praça diante de mais de 200 mil espectadores e da família real.

QUESTÃO 41
(UPE) Leia o texto a seguir.

Enquanto resposta intelectual à “crise social” de seu tempo, os
primeiros sociólogos irão revalorizar determinadas instituições que,
segundo eles, desempenham papéis fundamentais na integração e na
coesão da vida social. A jovem ciência assumia como tarefa intelectual
repensar o problema da ordem social, enfatizando a importância
de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia social e
destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade.
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 30.

NOBLAT, R. Disponível em: <www.oglobo.com>. Acesso em: 12 dez. 2012.

A constituição do espaço público da praça da Concórdia ao
longo dos anos manifesta o (a):
A lugar da memória na história nacional.
B caráter espontâneo das festas populares.
C lembrança da antiguidade da cultura local.
D triunfo da nação sobre os países africanos.
E declínio do regime de monarquia absolutista.
QUESTÃO 40
Observe o mapa.

Com base nele, o surgimento da sociologia foi motivado pelas
transformações das relações sociais ocorridas na sociedade europeia, nos séculos XVIII e XIX, contribuindo para:
A o aumento da desorganização social estabelecida pela
Revolução Industrial.
B a organização de vários movimentos sociais controlados por
pensadores como Saint-Simon e Comte.
C a elaboração de um conceito de sociologia incluindo os
fenômenos mentais como tema de reflexão e investigação.
D a criação da corrente positivista, que propôs uma
transformação da sociedade com base na reforma
intelectual plena do ser humano.
E o surgimento de uma “física social” preocupada com a
construção de uma teoria social, separada das ideias de
ordem e desenvolvimento como chave para o conhecimento
da realidade.
QUESTÃO 42
(UPE) Leia o texto a seguir.

Fonte: MOCELIN, Renato. História para o Ensino Médio. São Paulo: IBEP, 2007. p.42

Os fenícios chegaram com seus navios até o estreito de
Gibraltar e, mais tarde, exploraram a costa da África. Com
base nas informações podemos considerar uma organização
econômica:
A baseada no comércio marítimo por meio da exploração das
suas colônias.
B dependente do comércio interno e de suas ricas possessões coloniais.
C monopolista a partir do controle exercido sobre as rotas
marítimas ocidentais.
D característica da antiguidade oriental, imperialista e
fragmentária.
E voltada para o incremento do comércio ocidental em detrimento do oriental.

[…] grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade,
aquelas que aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no
século XIX — só foram superadas pelas grandes transformações do
final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando
novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais.
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. p. 124.

Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas.
Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências.
Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças históricas
apontadas no texto, assinale a alternativa correta.
A A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por
meio do aumento de empregos.
B A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas
tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII.
C A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.
D O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade.
E As atividades rurais do período histórico, tratado no texto,
foram o objeto de estudo que deu origem à sociologia como ciência.
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QUESTÃO 43
(U. E. Londrina-PR) Leia o texto a seguir.

Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento,
hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda, como na Antiguidade clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos.
A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas
específicas, como a biologia ou a própria sociologia, envolverá, de
uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a liberdade e a razão.
Adaptado de QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. Um toque
de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 12.

Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da sociologia, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e as
ideias iluministas.
A
B
C
D

E

A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo iluminismo, que influenciou o positivismo.
A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo iluminismo e pelo positivismo.
O iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da
luta de classes para a formulação do positivismo.
O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um ponto comum entre o iluminismo e o positivismo.
Os limites e as contradições do progresso para a liberdade
humana foram apontados pelo iluminismo e aceitos pelo
positivismo.

QUESTÃO 44
Existe uma consagrada tradição que atribui aos gregos o surgimento da filosofia. Entretanto, não se pode esquecer que o pensamento filosófico helênico contou com a herança de diferentes
povos do mundo antigo. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da história, só realizou sua famosa previsão de um
eclipse solar após aprender astronomia com sábios estrangeiros.
O enunciado discute a importância do legado dos povos
da Antiguidade ao desenvolvimento da filosofia na Grécia
Antiga. Qual alternativa a seguir associa-se corretamente a
essa reflexão?
A Os gregos assimilaram a matemática dos babilônios, o
panteão mitológico do Egito e o conhecimento naval dos
hebreus.
B Houve grande aprendizado com os soldados romanos, que
ensinaram táticas militares quando os gregos lutavam contra
os persas.
C Da Pérsia, os gregos importaram a matemática. Já do
Egito, incorporaram a astronomia e a milenar prática de
mumificação.
D Do Egito, os gregos assimilaram a matemática; da
Mesopotâmia, a astronomia. O contato com outros povos,
por sua vez, estimulou o pensamento crítico.
E Os celtas contribuíram com saberes da botânica e os
macedônios ensinaram as bases da democracia aos
helênicos.
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QUESTÃO 45
(Unioeste-PR)
O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma de
as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as situações de “estar
no mundo” ou as relações sociais.
Everado Rocha

Mediante essa definição geral de mito, é correto afirmar que:
A as sociedades com conhecimentos científico, tecnológico
e filosófico complexamente constituídos não possuem mitos, pois eliminaram as duvidas e os paradoxos.
B Platão, um dos filósofos mais estudados e influentes do
pensamento ocidental, não recorria aos mitos em seus diálogos,
apesar de ter sido o primeiro a utilizar o termo mitologia.
C alguns mitos oferecem modelos de vida e podem servir como referências para a vida de muitas pessoas, mesmo no
século XXI.
D as sociedades antigas, ocidentais e orientais, foram fundadas sobre o mesmo mito primitivo, variando, apenas, os nomes de seus personagens.
E todas as afirmações anteriores estão corretas.
QUESTÃO 46
(Unioeste-PR)
Advento da polis, nascimento da filosofia: entre as duas ordens
de fenômenos os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim recolocada
na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando, na jovem ciência dos jônios, a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de
Mileto não viu nascer a razão; ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade.
Jean Pierre Vernant

Sobre a filosofia seguem as afirmações:
I. Ela foi revelada pela deusa Razão a Tales de Mileto quando este afirmou que o princípio de tudo é a água.
II. Ela foi inventada pelos gregos e decorre do advento da
polis, a cidade organizada por leis e instituições que, por
meio delas, eliminou todo tipo de disputa.
III. Ela rejeita o sobrenatural, a interferência de agentes divinos na explicação dos fenômenos; problematiza, discute e
põe em questão até mesmo as teorias racionais elaboradas
com rigor filosófico.
IV. Surgiu no século VI a.C. nas colônias gregas da Magna
Grécia e da Jônia, apenas no século seguinte deslocou-se
para Atenas.
V. Ocupa-se com os princípios, as causas e condições do
conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro;
põe em questão e problematiza valores morais, políticos,
religiosos, artísticos e culturais.
Das afirmações feitas:
A I, III e V são corretas.
B I e II são incorretas.
C II, IV e V são corretas.
D todas são corretas.
E todas são incorretas.
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LINGUAGENS
QUESTÕES DE 47 A 66
QUESTÃO 47
Leia a página publicitária que segue.

Algo me traz enjoado,
assim o céu me defenda:
um que está a bom recato
(negra morte o surpreenda
e o Demônio cedo o tome!)
quis chamá-la pelo nome
e chamou-lhe Dona Ousenda.

REPRODUÇÃO/REVISTA ZUMM

Pois que se tem por formosa
quanto mais achar-se pode,
pela Virgem gloriosa!
um homem que cheira a bode
e cedo morra na forca
quando lhe cerrava a boca
chamou-lhe Dona Gondrode.

A cantiga é de maldizer porque:
A critica uma determinada pessoa de forma sutil, velada.
B sua sátira é direta, contundente e clara.
C o trovador fala mal da donzela.
D o trovador atribui à amada um apelido carinhoso, embora
incomum.
E o trovador compara a amada ao demônio.
QUESTÃO 50
Para responder à questão, leia atentamente a cantiga a seguir,
de autoria do rei trovador d. Diniz, já transcrita para o português moderno.
Revista [zumm], ed. 9, ano 1, dez. 2015.

No anúncio, entre outros recursos de comunicação, usou-se:
A a sinonímia entre signos linguísticos.
B a função poética da linguagem.
C a conotação do signo linguístico.
D linguagem com função emotiva.
E sonoridade expressiva do signo linguístico.
QUESTÃO 48
Leia a seguir os fragmentos da canção “Rubato”, de Chico
Buarque de Holanda:
Era Aurora
Não, era Aurélia
Ou era Ariela
Não me lembro agora
[...]
Aurora, eu fiz agora
Venha, Aurora, ouvir agora
A nossa música

A repetição de determinadas consoantes nos dois trechos
caracteriza uma:
A assonância.
D aliteração.
B hipérbole.
E anáfora.
C onomatopeia.
QUESTÃO 49
Leia, com atenção, a cantiga trovadoresca, de d. Afonso Sanches.
Conheceis uma donzela
por quem trovei e a que um dia
chamei de Dona Berinjela?
nunca tamanha porfia
vi nem mais disparatada.
Agora que está casada
chamam-lhe Dona Maria.

Amiga, há muito tempo
Foi-se daqui com el-rei
Meu amigo; mas já senti
Mil vezes no meu coração
Que algures morreu, com pesar
Pois não tornou comigo a falar.

Por que demora tanto por lá,
E nunca me tornou a ver,
Amiga, se veja prazer,
Mais de mil vezes cuidei já
Que algures morreu, com pesar,
Pois não tornou comigo a falar.
Amiga, o seu coração
Era de voltar logo aqui
Quando visse os meus olhos em mim
E por isso mil vezes pensei
Que algures morreu, com pesar,
Pois não tornou comigo a falar.

Jugue (V ou F) as afirmativas sobre a cantiga.
( ) O eu lírico é feminino e a temática é amorosa.
( ) A expressão “meu amigo” refere-se ao amante que partiu para longe da amada e nunca mais voltou.
( ) A estrutura poética do texto é bastante complexa, chamada paralelística e caracteriza-se pela repetição de versos
muito semelhantes.
( ) O texto é uma cantiga de amigo, de origem provençal, e
mostra uma relação de vassalagem entre o “amigo” e sua
amada.
( ) O eu lírico fala à sua confidente sobre a ansiedade que
sente, pela espera do retorno do amado há muito ausente.
A ordem correta de cima para baixo é:
A V-V-F-F-V
B V-V-F-F-F
C V-V-V-V-V
D V-V-V-F-V
E F-F-V-F-V
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QUESTÃO 51
(UFMS, adaptada) Leia o excerto a seguir.

Língua, tal como o português, o inglês, o espanhol e o basco (falado
na região dos Pireneus, incluindo parte da França e da Espanha), é um
sistema formado por regras e valores presentes na mente dos falantes
de uma comunidade linguística e aprendido graças aos inúmeros atos de
fala com que eles têm contato. Por sua vez, idioma é um termo referente à língua usado para identificar uma nação em relação às demais e está
relacionado à existência de um estado político. Por isso, espanhol é um
idioma, mas o basco, não, e o português é uma língua e um idioma. Ou
seja, o idioma sempre está vinculado à língua oficial de um país. Já dialeto é a designação para variedades linguísticas, que podem ser regionais
(como o português falado em Recife e o champanhês, falado na região
francesa de Champanhe, com seus sotaques e suas expressões particulares) ou sociais (o português falado pelos economistas, com jargões).
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br>.

De acordo com as ideias do texto, analise as proposições e dê
a soma das corretas.
(01) A língua portuguesa pode ser definida como um conjunto de variedades linguísticas.
(02) “Tu foi” e “Então tá” são frases da língua popular, exemplos de “dialetos”, de acordo com o texto.
(04) As frases “Tu foi” e “Então tá” são frases da língua popular que devem ser banidas de todos os contextos, por serem uma forma inculta de expressão.
(08) O nosso “português” é, na realidade, a união de todas as
formas de falar similares usadas pelos brasileiros, compreensíveis entre si em maior ou menor grau.
(16) Idioma é a língua oficial de um país. Dialetos são variações
regionais. Portanto, os dialetos do português não podem
ser considerados como língua portuguesa.
A 15
B 14
C 11
D 20
E 27
QUESTÃO 52
(Enem-MEC) Leia com atenção os textos a seguir.
Texto 1
No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra
[...]

ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. (fragmento)

© JIM DAVIS/PAWS, INC. ALL RIGHTS RESERVED/DIST.
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Texto 2

A comparação entre os recursos expressivos que constituem
os dois textos revela que:
A o texto 1 perde suas características de gênero poético ao
ser vulgarizado por histórias em quadrinhos.
B o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas
linguísticas o tornam uma réplica do texto 1.
C a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes,
caracteriza-os como pertencentes ao mesmo gênero.
D os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da
intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas.
E as linguagens que constroem significados nos dois textos
permitem classificá-los como pertencentes ao mesmo gênero.
QUESTÃO 53
(Fuvest-SP) Para resolver a questão leia o texto que segue.

Belo Horizonte, 28 de julho de 1942.
Meu caro Mário,
Estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima
coisa que eu quero te falar (a respeito da Conferência, que acabei
de ler agora). Vem-me uma vontade imensa de desabafar com você
tudo o que ela me fez sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear.
Fernando Sabino

Neste trecho de uma carta de Fernando Sabino a Mário de
Andrade, o emprego da linguagem informal é bem evidente em:
A “se bem que haja”.
B “que acabei de ler agora”.
C “Vem-me uma vontade”.
D “tudo o que ela me fez sentir”.
E “tomar seu tempo e te chatear”.
QUESTÃO 54
Leia com atenção este fragmento da canção “O meu amor”
de Chico Buarque.
O meu amor tem um jeito manso que é só seu
E que me deixa louca quando me beija a boca
A minha pele toda fica arrepiada
E me beija com calma e fundo
Até minh’alma se sentir beijada
[...]
Eu sou sua menina, viu? E ele é o meu rapaz
Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.

Ela pode ser comparada a uma cantiga de amigo por que:
A o eu lírico é feminino e fala sobre um amor possível.
B o eu lírico feminino fala de um amor cortês.
C o eu lírico feminino sofre pelo homem amado.
D o eu lírico é masculina e fala sobre um grande amor.
E o eu lírico tem por confidente o próprio namorado.
Texto para as questões 55 e 56.

Você sabia que com pouco esforço é possível ajudar o planeta e o
seu bolso? Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e
lâmpadas também emitimos gás carbônico, um dos principais gases do
efeito estufa. Atitudes simples, como trocar lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes e puxar da tomada os aparelhos que não estão em uso,
reduzirão a sua conta de luz e as nossas emissões de CO2 na atmosfera.
Planeta sustentável: conhecimento por um mundo melhor.
DAVIS, J. Garfield, um charme de gato. 7. Trad. da Agência
internacional Press. Porto Alegre: L&PM, 2000.
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Texto II

QUESTÃO 55

REPRODUÇÃO/ENEM, 2011.

(Mackenzie-SP) Assinale a alternativa que indica recurso empregado no texto.
A Intertextualidade, já que se pode notar apropriação explícita
e marcada, por meio de citações, de trechos de outros textos.
B Conotação, uma vez que o texto emprega em toda a sua extensão uma linguagem que adota tom pessoal e subjetivo.
C Ironia, observada no emprego de expressões que conduzem
o leitor a outra possibilidade de interpretação, sempre crítica.
D Denotação, pois há a utilização objetiva de palavras e expressões que destacam a presença da função referencial.
E Metalinguagem, uma vez que a linguagem adotada serve
exclusivamente para tratar da própria linguagem.
Arte urbana. Foto: Diego Singh. Disponível em: <www.diaadia.pr.gov.br>.
Acesso em: 27 jul. 2010.

QUESTÃO 56

O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às
pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas
murais, tais como:
A a preferência por tintas naturais, em razão de seu efeito
estético.
B a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos
estabelecidos.
C o registro do pensamento e das crenças das sociedades em
várias épocas.
D a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes.
E o uso exclusivista da arte para atender aos interesses da
elite.

(Mackenzie-SP, adaptada) A respeito do texto leia as afirmativas:
I. A alternância entre o termo gás carbônico e sua fórmula
CO2 constitui recurso de coesão que evita a repetição de
elementos no texto.
II. A pergunta que inicia o texto tem função retórica, uma vez
que objetiva chamar a atenção do leitor para o conteúdo
que será desenvolvido.
III. A palavra “fluorescentes” pode ser substituída por “fosforescentes”, sem que isso traga prejuízo para o sentido original do texto.
IV. A relação entre economia e atitude ecologicamente sustentável é um dos recursos que o texto utiliza para persuadir o leitor.
V. A expressão em negrito indica um posicionamento: para salvar o planeta é necessário conhecer as causas de sua possível deterioração.
Estão corretas:
A apenas I e II.
B apenas III e IV.
C todas as alternativas.
D apenas I, II IV e V.
E apenas II, IV e V.

QUESTÃO 58

QUESTÃO 57
Texto I
REPRODUÇÃO/ENEM, 2011.

(Enem-MEC)

Reprodução/ENEM, 2010.

Observe a tirinha a seguir.

Toca do Salitre, Piauí. Disponível em: <www.fumdham.org.br>. Acesso em: 27 jul. 2010.

A tirinha de Haroldo e Calvin apresenta algumas características pertencentes ao abstracionismo. Um dos principais artistas
plásticos que se expressou por meio da abstração foi:
A Pablo Picasso.
D Henri Matisse.
B Wassily Kandinsky.
E Salvador Dalí.
C Claude Monet.
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QUESTÃO 59
REPRODUÇÃO/UNICSAL, 2016.

(Uncisal)

QUESTÃO 61
(Uncisal) Dadas as afirmativas quanto às dicas para aprender
uma língua estrangeira:
I. Pratique a conversação, mesmo que seja por dez minutos
por dia.
II. Use sempre o livro didático para planejar seus estudos.
III. Traduza palavra por palavra para melhorar o vocabulário.
IV. Pratique a pronúncia, sabendo que os erros são parte do
processo.
Verifica-se que está(ão) correta(s):
A I, II, III e IV.
B II e III, apenas.
C I e IV, apenas.
D I e III, apenas.
E IV, apenas.
QUESTÃO 62

Disponível em: <http://carnalizer.blogspot.com.br>. Acesso em: 17 nov. 2015.

A intenção principal do cartum é de:
A dar um conselho sobre como tirar fotos em família.
B dar uma sugestão de como ser feliz no núcleo familiar.
C fazer um alerta sobre os riscos de desestruturar a família.
D fazer uma recomendação de como manter a família unida.
E fazer uma crítica do sorriso como representação da família
feliz.
QUESTÃO 60
Analise os seguintes pensamentos com atenção às palavras em
destaque e aponte o que apresenta uso gramatical inadequado.
A I never dream about success, I work for it.
B I’m too busy working on my own grass to notice if yours is
greener.
C You are the first and last thing on mine mind each and every
day.
D He can’t read your mind. So try to let him know how you
really feel.
E Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to
deal with them.
Leia o texto a seguir para responder às questões 61 e 62.
Learning languages beyond the classroom
[…] Here are some tips to learn a foreign language, whether that
is French, Mandarin or Spanish. Let me first acknowledge that I am by
no means a linguist or fluent in French, but these tricks I have found
have accelerated my language learning.
• Ditch the textbook and procrastinate.
• Listen, even if that is a mere 10 minutes a day.
• Speak to anyone who is a native speaker.
• Learn that mistakes are okay and work on pronunciation.
• Stop translating word for word.
• Write it down by hand.

Identifique qual das seguintes perguntas sobre o texto pode
ser respondida por “No, he isn’t”.
A Is the first tip the best suggestion?
B Do the tricks accelerate language learning?
C Does he say to speak with native speakers?
D Is the author of the text fluent in French?
E Is translation a good suggestion?
QUESTÃO 63
(Enem-MEC)

Adicciones y broncas: ¿Por qué dejé Facebook?
Pese al indudable éxito de la marea azul de Facebook, algunas
personas optan por un mundo menos conectado. “Yo lo dejé porque
era increíblemente adictivo y perdía muchísimo tiempo”, explica Sonia
(nombre ficticio), una médica madrileña de 35 años. En cada visita los
usuarios de la red suelen pasar 20 minutos en media. Las personas
que deciden abandonar el lugar suelen argumentar parecidas razones:
pérdida de tiempo, relaciones superficiales o falta de privacidad.
La última parte es en la que la red social ha avanzado más, en gran
parte obligada por las autoridades de diferentes países. Desde hace
un tiempo, el usuario tiene más opciones sobre qué quiere compartir
y con quién. “En mi caso hubo un motivo concreto, una bronca con
un familiar muy cercano. Después del enfado, fui a excluirlo de la
lista de amigos. Pero, en el momento de hacerlo, me sentí ridículo al
reparar en lo enganchado que yo estaba a esa red y pensé que mejor
me eliminaba a mí mismo. Suena a broma pero ocurrió así”, explica
Alberto (nombre ficticio), que afirma que se mantiene en otras redes,
como Twitter, por motivos laborales.
NAVAS, J. A. Disponível em: <www.elmundo.es>. Acesso em: 21 fev. 2012. (Adaptado)

Por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões de
alguns usuários do Facebook para abandonar essa rede social.
Com relação a Alberto, nome fictício de uma das pessoas
citadas, o abandono do Facebook ocorreu porque:
A soube que investia vinte minutos diariamente na rede social.
B percebeu que a sua rotina começara a perder interesse.
C notou a dependência que tinha desenvolvido a essa rede.
D compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família.
E descobriu a falta de utilidade da internet para conseguir
emprego.

Disponível em: <www.huffingtonpost.com >. Acesso em: 20 nov. 2015. (Adaptado)
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Texto para responder às questões 64, 65 e 66.
La revuelta en Libia amenaza con provocar
una oleada de refugiados
La feroz represión con que el dictador libio Muamar el
Gadafi intenta aplastar la revuelta popular contra su régimen —
bombardeando a los manifestantes con helicópteros y aviones y
recurriendo a mercenarios africanos que patrullan las calles — está
originando un flujo de refugiados hacia el exterior de Libia, sobre todo,
hacia las fronteras occidental y oriental del país, Túnez y Egipto, que
han visto triunfar revoluciones similares. Ayer, los tunecinos recibían
con los brazos abiertos a los refugiados, mientras que beduinos
organizaban caravanas para ayudar a los “hermanos” libios. El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
se prepara para un “éxodo significativo”, que el ministro italiano
de Exteriores, Franco Frattini, convierte en “bíblico” si la revuelta
consigue su objetivo de tumbar el régimen de Gadafi.
La posible salida masiva de libios, no sólo hacia los países vecinos,
sino hacia Europa, constituye otra preocupación. El ministro de
Exteriores de Italia, Franco Frattini, teme un “éxodo bíblico” de libios
hasta 300.000, estima, si cae el Gobierno de Gadafi, una posibilidad
que abriría un futuro “imposible de imaginar”. En una entrevista con
el Diario “Corriere Della Sera” el ministro dice que Italia no puede
subestimar esa posibilidad, que no sólo afectaría a Italia, dado que
la región libia de la Cirenaica está más cerca de Grecia. Cree que hay
unos 2,5 millones de africanos subsaharianos en Libia que huirían en
caso de colapso del régimen, tanto a los países limítrofes como Italia
o Grecia. En cuanto a una eventual caída de Gadafi, cree que “es
imposible imaginar qué podría pasar en Libia”. “No conocemos a
ningún político o partido en Libia aparte de Gadafi”, dice.

QUESTÃO 65
(U. E. Ponta Grossa-PR, adaptada) Sobre os tempos verbais
apresentados no texto, assinale o que for correto.
A Há apenas verbos no tempo presente.
B Há verbos no tempo presente.
C Não há verbos no tempo presente.
D Há predominância do tempo futuro.
E Não há verbos no tempo passado.
QUESTÃO 66
A alternativa que apresenta apenas substantivos femininos no
espanhol é:
A represión, revuelta, régimen.
B fronteras, revoluciones, caravanas.
C hermanos, refugiados, éxodo.
D revuelta, objetivo, régimen.
E salida, vecinos, preocupación.

Álvaro de Cózar. Adaptado de <www.elpais.com>. Acesso em: 12 maio 2011.

QUESTÃO 64
Em relação às nacionalidades presentes no texto, está correta a alternativa:
A Grecia — greco
B Italia — itálico
C Libia — libanés
D Egipto — egipcio
E Túnez — tunecito
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