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CIÊNCIAS DA NATUREZA
QUESTÕES DE 1 A 18
QUESTÃO 1

QUESTÃO 4
Analise a condutividade elétrica nos dois sistemas dados a
seguir.
pilha

lâmpada (não acende)

pilha

lâmpada (acende)

(Uespi, adaptada) Tendo o conhecimento de como as ligações
químicas se formam, podemos entender as propriedades dos
compostos e imaginar como os cientistas projetam novos materiais. Com base nos diferentes tipos de ligações químicas, quais
as ligações químicas responsáveis pela existência das substâncias: sódio metálico (Na), sal de cozinha (NaCl), ácido muriático (HCl) e gás oxigênio (O2), respectivamente?
(Dado: números atômicos: Na = 11; Cl = 17; H = 1; O = 8)
A
B
C
D
E

Iônica, metálica, iônica, covalente.
Metálica, iônica, iônico, covalente.
Metálica, iônica, iônico, iônico.
Metálica, covalente, covalente, covalente.
Metálica, iônica, covalente, covalente.

QUESTÃO 2
A compreensão e o conhecimento da geometria e polaridade
das moléculas podem ajudar na previsão de diversas propriedades físicas e químicas das substâncias. Entre as substâncias
gás amoníaco (NH3), metano (CH4), cloreto de hidrogênio (HCl),
nitrogênio (N2) e agua (H2O), indique qual alternativa apresenta,
respectivamente, uma molécula tetraédrica e apolar uma outra
molécula angular e polar.
(Dado: números atômicos: N = 7; H = 1; C = 6; Cl = 17; O = 8)
A
B
C

N2; NH3
NH3; HCl
CH4; H2O

D
E

HCl; N2
H2O; CH4

QUESTÃO 3
A adulteração de combustíveis como a gasolina visa à redução
de seu custo e compromete a vida útil dos motores, além de
aumentar o consumo. A Agência Nacional de Petróleo (ANP),
especifica que a gasolina vendida nos postos deve apresentar
um teor de etanol entre 22% e 26% em volume.
A determinação do teor da quantidade de etanol
(H3C — CH2 — OH) adicionada à gasolina (mistura de vários
componentes apolares) é feita por meio de um processo denominado extração com água. Em um posto de gasolina foi efetuado o seguinte procedimento na análise de uma amostra de
gasolina: em uma proveta de 100 mL foram adicionados 50 mL
de gasolina e 50 mL de água (H2O). Após agitação e repouso
observou-se que o volume final de gasolina foi igual a 36 mL.
Sobre o procedimento adotado na análise descrita, assinale a
alternativa correta.
A A determinação de etanol na amostra não atende às especificações da ANP.
B No procedimento descrito, a mistura final resulta em um sistema homogêneo.
C A água e o etanol estabelecem interações do tipo dipolo
permanente-dipolo permanente.
D A parte com átomos de carbono e hidrogênio das moléculas de
etanol interage com as moléculas dos componentes da gasolina.
E Água e moléculas dos componentes da gasolina interagem
por ligações de hidrogênio.

Solução de água com açúcar

Solução de água com sal

Qual das alternativas a seguir apresenta a correspondência correta entre sistemas que se comportam de maneira similar aos
expostos na figura?
A Mistura de álcool + água: lâmpada não acende
B Solução aquosa de ácido clorídrico: lâmpada não acende
C Solução aquosa de sacarose: lâmpada acende
D Solução aquosa de hidróxido de sódio: lâmpada não acende
E Mistura de areia + água: lâmpada acende
QUESTÃO 5
Classifique os ácidos e assinale a alternativa que associa corretamente suas forças.
I. H2CO3
II. HCN
III. HF
IV. HCl
A I-fraco, II-forte, III-fraco, IV-forte
B I-fraco, II-fraco, III-moderado, IV-forte
C I-forte, II-fraco, III-fraco, IV-moderado
D I-forte, II-fraco, III-forte, IV-moderado
E I- fraco, II-forte, III-moderado, IV-fraco
QUESTÃO 6
Uma das substâncias encontradas em grande quantidade, na
lama da barragem da Samarco que devastou cidades como
Bento Rodrigues no estado de Minas Gerais em novembro de
2015, é o hidróxido de alumínio.
A substância encontrada em grande quantidade, na lama da
barragem da Samarco:
A apresenta fórmula Al(OH)2.
B apresenta alta solubilidade em água.
C é considerada uma base fraca.
D é uma monobase.
E evapora com facilidade.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

(Mackenzie-SP) Duas rodas são acopladas de modo que suas bandas de rodagem sejam tangentes, como ilustra a figura.

R2
R1

O movimento ocorre devido ao atrito entre as superfícies em
contato. Considerando que não haja escorregamento relativo
entre as rodas, o raio da roda menor (R2) é a metade do raio da
roda maior (R1) e elas realizam um movimento circular uniforme, podemos afirmar que:
A o deslocamento angular da roda maior é a metade da roda
menor e seu sentido de rotação é oposto ao da roda menor.
B o deslocamento angular da roda maior é o dobro da roda
menor e seu sentido de rotação é oposto ao da roda menor.
C o deslocamento angular da roda maior é a metade da roda
menor e de mesmo sentido de rotação da roda menor.
D o deslocamento angular da roda maior é o dobro da roda
menor e de mesmo sentido de rotação da roda menor.
E o deslocamento angular da roda maior é o mesmo da roda
menor e de mesmo sentido de rotação da roda menor.

(Fatec-SP) Durante a construção de um edifício de 30 andares,
uma grua precisa levantar até o topo do edifício um conjunto
de blocos cuja massa é 1.000 kg. Observa-se que, quando esses blocos passam pela metade da altura total, a sua velocidade de ascensão é constante. Considerando que a aceleração
gravitacional no local da construção é 10 m/s², é correto afirmar que a ordem de grandeza da força resultante aplicada pela grua sobre o conjunto dos blocos quando esse passa pelo
18o andar é, em newtons:
A 103
B 104
C 105
D 106
E 107
QUESTÃO 10
(PUC-RS) Um geólogo, em atividade no campo, planeja arrastar um grande tronco petrificado com auxílio de um cabo de
aço e de uma roldana. Ele tem duas opções de montagem da
roldana, conforme as ilustrações a seguir, nas quais as forças F
e T não estão representadas em escala.
Montagem 1: A roldana está fixada numa árvore; e o
cabo de aço, no tronco petrificado.

Montagem 2: A ro
petrificado e o cab

QUESTÃO 8
(UFRS) Dois blocos, 1 e 2, são arranjados de duas maneiras distintas e empurrados sobre uma superfície sem atrito, por uma
mesma força horizontal F. As situações estão representadas nas
figuras I e II a seguir.

F

F
T

Montagem 1: A roldana está fixada numa árvore; e o
2
cabo de aço, no tronco
petrificado.

F

1

1

I

2

F

1

II

2

I

1 F
II

F

B

C

4

F
F
e
4 4
F
3F
e
4
4
F
F
e
2 2

D

E

T

T

Considerando que a massa do bloco 1 é m1 e que a massa do
bloco 2 é m2 = 3m1, a opção que indica corretamente a intensidade da força que atua entre os blocos, nas situações I e II,
é, respectivamente:
A

Montagem 2: A roldana está fixada no tronco
petrificado e o cabo de aço, na árvore.

2

3F
F
e
4
4
FeF

Considerando que, em ambas as montagens, a força aplicada
na extremidade livre do cabo tem módulo F, o módulo da força T que traciona o bloco será igual a:
A F, em qualquer das montagens.
B
C
D
E

F
na montagem 1.
2
2F na montagem 1.
2F na montagem 2.
3F na montagem 2.
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QUESTÃO 11
Em uma prova de arremesso, uma pedra é amarrada na extremidade de uma corda e, segurando-se na outra extremidade,
a pedra é colocada para girar num plano vertical. Assim, a pedra executa um movimento circular com velocidade constante. Considerando a situação proposta, sobre a pedra, é correto
dizer que:
A o movimento não apresenta aceleração, pois a velocidade
da pedra é constante.
B a força peso e a força de tração possuem sentidos opostos
no ponto mais alto da pedra.
C no ponto mais baixo a força de tração e a força peso têm a
mesma orientação.
D no ponto mais baixo a força peso é maior que a normal.
E a aceleração centrípeta da pedra depende do comprimento da corda.
QUESTÃO 12
Na arrumação de uma sala, uma estante de 110 kg será
deslocada. Para isso, aplica-se sobre ela uma força horizontal.
O coeficiente de atrito entre a base da estante e o chão é 0,25.
Para que ela seja movida com velocidade constante a força
deve ter intensidade igual a:
A 120 N
B 155 N
C 275 N
D 290 N
E 300 N
QUESTÃO 13
Sabemos que durante o preparo do material genético, antes de
um processo de divisão celular, ocorre a duplicação do DNA.
Esse processo é considerado semiconservativo. O motivo para essa conceituação e a principal enzima responsável por sua
ocorrência são, respectivamente:
A manutenção de uma das sequências de bases do DNA original nas novas moléculas geradas e DNA ligase.
B manutenção de ambas as cadeias originais, uma em cada
nova dupla cadeia produzida e DNA polimerase.
C manutenção de ambas as cadeias originais, uma em cada
nova dupla cadeia produzida e DNA ligase.
D a não separação das cromátides-irmãs após o término do
processo de duplicação e DNA polimerase.
E a não separação das cromátides irmãs após o término do
processo de duplicação e DNA ligase.

QUESTÃO 14
A bioenergética é uma área da biologia responsável pelo estudo dos processos metabólicos relacionados à “manipulação”
da energia pelos seres vivos. Nesses processos, a energia trabalhada passa temporariamente por uma molécula de ATP. O
processo de formação do ATP, a partir de uma molécula de ADP,
no processo de fotossíntese, é denominado:
A nitração.
B nitrificação
C fosforilação.
D fotofosforilação.
E fotólise.
QUESTÃO 15
Alguns anos atrás, o Brasil foi notificado por exportar alimentos processados que não continham no rótulo a informação
do tipo de carne existente no alimento. A análise realizada foi
obtida por testes de DNA, que identificaram os diferentes tipos de amostras.
Amostras
1

Bases nitrogenadas (%)

Relações molares

A

G

C

T

A/T

G/C

28,2

21,8

21,8

28,2

1,00

1,00

2

24

26

26

24

1,00

1,00

3

12,4

37,6

37,6

12,4

1,00

1,00

4

45,7

4,3

4,3

45,7

1,00

1,00

Com base nas informações da tabela, pode-se afirmar que:
A todas as amostras são provenientes de diferentes espécies.
B a amostra 3 tem o mais alto conteúdo de pares A e T.
C a amostra 2 apresenta DNA de fita simples.
D as amostras 2 e 3 apresentam alta homologia entre seus
DNAs.
E a amostra 4 apresenta diferenças em suas bases, pois há
presença de uracil (U).
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QUESTÃO 16
A energia que movimenta e mantém a vida no planeta é o ATP, a moeda energética. A maioria dos seres vivos produz ATP pela
respiração celular. Observe o quadro a seguir, que representa o balanço energético de uma respiração aeróbia.

Fonte: Mazzocco, A. Torres, B. T. Bioquímica básica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Roogan, 1999, p. 154. (Adaptado)

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os itens I, II, III, IV e V.
A 1ATP; zero ATPs; 1 vez; 6ATPs; 36ATPs
B 1NADH2; 1ATP; 1 vez; 2ATPs; 34ATPs
C 2ATPs; 3ATPs; 2 vezes; 4ATPs; 32ATPs
D 2FADH2; 2ATPs; 1 vez; 4ATPs; 36ATPs
E 2ATPs; 3ATPs; 2 vezes; 4ATPs; 38ATPs
QUESTÃO 17
Leia o texto a seguir.

Com sua teoria dos micróbios como agentes causadores de doenças e seus preceitos antissépticos, suas vacinas e seu tratamento inovador contra a raiva (que salvou vidas que, do contrário, estariam perdidas), Pasteur não só revolucionou a medicina como se tornou um benfeitor da humanidade. Foi ele, ainda, o principal responsável pela refutação definitiva da teoria da geração espontânea.
Fonte: Silva, Elias O. Conversando sobre ciência. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2013. 299p. Adaptado.

Assinale a alternativa que aponta o experimento e a conclusão responsáveis pela oposição e refutação da geração espontânea.
A O experimento com balões do tipo pescoço de cisne mostrou que um líquido fervido mantém a “força vital”. Nesse caso, as
gotículas de água acumuladas nesse pescoço retêm os micróbios contidos no ar atmosférico que penetram no balão.
B O experimento com balões do tipo pescoço de cisne mostrou que um líquido fervido perde a “força vital”, pois quando o
pescoço do balão é quebrado, após a fervura desse líquido, surgem seres vivos.
C O experimento com balões de vidro fechados com rolhas mostrou que um líquido fervido está isolado do ar atmosférico.
Nesse caso, um líquido fervido não perde a “força vital”, sendo responsável pelo surgimento de novas formas vivas.
D O experimento com balões de vidro hermeticamente fechados mostrou que um líquido fervido, por duas vezes, destrói a
“força vital” e torna o ar desfavorável ao aparecimento de vida.
E O experimento com balões de vidro com gargalos derretidos no fogo mostrou que um líquido fervido por muito tempo mantém a “força vital”, reestabelecida pela entrada de ar fresco, mas torna o ar desfavorável ao aparecimento de vida.
QUESTÃO 18
O pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, com dupla função, desempenhando um papel junto ao sistema digestório na produção de enzimas — tais como amilases e lipases —, e também junto ao sistema endócrino, na produção de hormônios — tais
como insulina e glucagon.
Tendo em vista a composição bioquímica desses catalisadores pancreáticos, os organoides citoplasmáticos membranosos envolvidas diretamente na produção e no armazenamento dessas substâncias são, respectivamente:
A o retículo endoplasmático rugoso e o complexo golgiense.
B o retículo endoplasmático liso e o lisossomo.
C o ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso.
D o complexo golgiense e o lisossomo.
E o lisossomo e o vacúolo digestivo.
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MATEMÁTICA
QUESTÕES DE 19 A 28
QUESTÃO 19
(UFAM) Qual das representações gráficas seguintes melhor representa a função f: Z → R definida por f(x) = x − 2?
y

A

2

2

B

x

y

2

x

–2

C

QUESTÃO 20
(ESPM-SP) Uma função f é tal que:
f ( x + 1) − 1, se x < 2 
f (x) = 

 2 ⋅ f ( x − 1), se x ≥ 2 
O valor de f(4) é:
A 2
B 4
C 6
D 8
E 10
QUESTÃO 21
Uma indústria funciona entre 8 h e 18 h, diariamente. Uma caixa-d’água que abastece essa fábrica, às 8 h da manhã está completamente vazia e o seu volume V de água, em mil litros, durante
o período de funcionamento da fábrica é medido pela função
V(t) = −t² + 12t, sendo t o número de horas que se passaram a
partir do início do funcionamento da fábrica.
Dessa maneira, quando a fábrica encerrar seu funcionamento
diário, a quantidade de litros de água na caixa é de:
A 20.000
B 22.000
C 24.000
D 28.000
E 28.800
QUESTÃO 22

y
2

2

x

(UPE) O custo de uma corrida de táxi é constituído por um valor
inicial C0 (bandeirada), fixo, mais um valor que varia proporcionalmente à distância d percorrida nessa corrida (em quilômetros). Em Recife, por exemplo, os dados para o cálculo do valor
a ser pago numa corrida são os seguintes:
Tabela de corrida de táxi
Bandeirada

D

Quilômetro rodado

y

Especial: R$ 5,24

Outras taxas:

2

x

–2

E

Comum: R$ 4,32

R$ 2,10 (bandeira 1) ou R$ 2,55 (bandeira 1) ou
R$ 2,54 (bandeira 2)
R$ 3,05 (bandeira 2)

y
2

2

x

Tempo parado

R$ 14,87 por hora

R$ 14,87 por hora

Volume transportado

R$ 0,22 por volume

R$ 0,22 por volume

Taxa de atendimento
personalizado

R$ 4,32

R$ 4,32

Ao sair do supermercado com 10 volumes de compras, Lucas
pagou R$ 52,25 por uma corrida comum, na bandeira 2, até
sua residência. Se Ian, em atendimento personalizado, saiu de
um hotel numa corrida especial na bandeira 2 e fez um percurso de 6 km a mais que Lucas, quanto ele pagou pela corrida?
A R$ 70,25
B R$ 77,52
C R$ 78,44
D R$ 82,76
E R$ 85,40
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

(UEGO) Um jovem vendedor recebe um salário mensal de
R$ 1.000,00, mais uma comissão de R$ 50,00 por produto vendido. Se ele vender mais de 100 produtos, essa comissão passa
a ser de R$ 100,00 por produto vendido. A função que descreve o salário mensal desse vendedor, na qual y é o salário recebido (em reais) e x a quantidade de produtos vendidos, é:
A

1.000 + 50 x , se 0 ≤ x ≤ 100 
y = 

1.000 + 100 x , se x > 100 

B

1.000 + 50 x , se 0 ≤ x ≤ 100 
y = 

100 x , se x > 100


C

 50 x , se 0 ≤ x ≤ 100 
y = 

100 x , se x > 100 

D

1.000, se 0 ≤ x ≤ 100 
y = 

1.000 + 100 x , se x > 100 

E

1.000 + 100 x , se 0 ≤ x ≤ 100 
y = 

1.000 + 50 x , se x > 100


O gráfico seguinte é a representação da função real:
y

1

0

A
B
C

QUESTÃO 24

f(x) = 1 – |x – 1|
f(x) = |x – 1| − 1
f(x) = 1 − |x + 1|

x

1

D
E

f(x) = 1 + |x – 1|
f(x) = |x – 2|

QUESTÃO 26

(IFMG) A função polinomial do segundo grau é definida por
f(x) = ax² + bx + c, com a, b e c reais. O gráfico a seguir representa a configuração de uma função desse tipo:
y

(IFMG) A nota média percentual N, de uma turma do terceiro
ano do ensino médio de uma escola fictícia satisfaz a desigualdade

f (x)

| N − 60 |
≤ 10 . Desta forma, os possíveis valores da no2

ta média são:
A [40, 80]
B [50, 90]
C [60, 100]
D [0, 100]
E [60, 80]
x

As afirmativas a seguir se referem ao gráfico anterior.
I. b² < 4ac
II. ab < 0
III. ac < 0
IV. abc < 0
Podemos concluir corretamente que as afirmativas:
A I e II são verdadeiras.
B I, III e IV são verdadeiras.
C II e IV são verdadeiras.
D somente I é falsa.
E I, II, III e IV são falsas.

QUESTÃO 27
(Unicamp-SP) Considere uma função afim f(x) = ax + b definida para todo número real x, onde a e b são números reais. Sabendo que f(4) = 2, podemos afirmar que f(f(3) + f(5)) é igual a:
A 5
B 4
C 3
D 2
E 1
QUESTÃO 28
Sejam f, g: R → R funções definidas por f(x) = 2x + 1 e
g(x) =

x−3
. Se h = f Ο g é a função composta e h− 1 sua inver2

sa, então h−1 (x) é igual a:
A x+2
B 2xb
C x−2
D 2x − 1
E

8

x
+1
2
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CIÊNCIAS HUMANAS
QUESTÕES DE 29 A 46
QUESTÃO 29
Entre as camadas que formam a atmosfera, temos a exosfera.
Sobre ela, considere as afirmações a seguir:
I. É a última camada da atmosfera, na fronteira com o espaço sideral.
II. Nela, está localizada a camada de ozônio.
III. Nessa camada, não ocorrem fenômenos climáticos semelhantes à superfície do planeta.
Quais estão corretas?
A Apenas I.
B Apenas I e II.
C Apenas I e III.
D Apenas II e III.
E Todas.
QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que traz um fator determinante dos climas.
A Radiação.
B Pressão atmosférica.
C Temperaturas.
D Umidade.
E Latitude.
QUESTÃO 31
(Vunesp)
As equipes de resgate trabalham contra o tempo neste domingo [...] para salvar os milhares de pessoas que permanecem ilhadas no norte da Índia devido aos deslizamentos de terra e às
inundações provocadas pelas chuvas, que podem ter provocado mil mortes. As pesadas chuvas, que atingem o subcontinente de junho a setembro, costumam provocar alagamentos,
mas começaram mais cedo este ano, pegando muitas pessoas de surpresa e expondo a falta de preparo para prever e enfrentar a situação.
Adaptado de <http://noticias.terra.com.br>.

As chuvas torrenciais abordadas pelo texto estão associadas
ao fenômeno climático denominado:
A monções de verão.
B El Niño.
C La Niña.
D monções de inverno.
E aquecimento global.
QUESTÃO 32

2.700
1.500
300

2

3

5

4

cipitação
re

Temperatur
a

4

25
15
5

Temperatura (ºC)

1

P

Precipitação / Evaporação / (mm/ano)

(FGV-SP) Analise a figura que relaciona temperatura, pluviosidade e vegetação.

Considerando que a vegetação está diretamente relacionada
às condições climáticas, sobretudo da temperatura e da pluviosidade, identifique dois tipos de vegetação na figura.
A 1 – tundra e 4 – deserto e semideserto.
B 1 – estepe e 3 – savana.
C 2 – tundra e 5 – savana.
D 3 – taiga e 4 – estepe.
E 4 – savana e 5 – floresta tropical.
QUESTÃO 33
O rio Nilo é um dos mais importantes do continente africano,
apresentando grande volume, mesmo atravessando regiões
áridas e desérticas desse continente. Sobre esse rio, é correto afirmar que:
A nasce na África equatorial e corre na direção leste, desaguando no oceano Índico.
B nasce no interior do continente africano e segue na direção
norte, desaguando no mar Mediterrâneo.
C corta o continente africano de leste a oeste e tem sua nascente no maciço da Etiópia.
D corta o deserto do Saara no norte africano e corre na direção sul, desaguando no oceano Atlântico.
E nasce no centro da África Equatorial e corre na direção oeste, desaguando no oceano Atlântico.
QUESTÃO 34
(C. Naval-RJ) Chamamos de solo a camada superficial que recobre a litosfera. Essa camada é formada de materiais decompostos de rochas sob a ação combinada das outras três esferas
da Terra: atmosfera, hidrosfera e biosfera. Com relação à realidade que envolve a formação e os tipos de solos existentes,
assinale a opção correta.
A À transformação que a porção superficial da crosta terrestre
sofre, resultante da interação com elementos climáticos —
água e seres vivos, tanto física (desagregação) como química (decomposição) —, damos o nome de intemperismo.
B As formações dos solos resultam de combinações independentes das condições geológicas, geomorfológicas, climáticas e biológicas. Tais fatores implicam o predomínio de
solos arenosos no país.
C A decomposição química exerce pouca influência na formação dos solos ricos em material orgânico, por isso se
observa no sertão nordestino o domínio de solos ricos em
materiais dessa natureza, onde a ação das elevadas temperaturas comprova essa realidade.
D O solo descende diretamente da “rocha mãe”, o que implica dizer que o mesmo tipo de rocha dá origem sempre ao
mesmo tipo de solo, pois as condições físicas, químicas e
biológicas, apesar de serem importantes, são secundárias
nessa formação.
E O conjunto de sedimentos que surge de uma rocha decomposta torna-se solo mesmo antes da ação dos ditos
agentes externo (ar, vento e água), pois o solo, para se formalizar, depende somente da junção de vida microbiana
em sua composição.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

(Enem-MEC)

Sou uma pobre e velha mulher,
Muito ignorante, que nem sabe ler.
Mostraram-me na igreja da minha terra
Um Paraíso com harpas pintado
E o Inferno onde fervem almas danadas,
Um enche-me de júbilo, o outro me aterra.
VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC, 1999.

Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às
imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de:
A refinar o gesto dos cristãos.
B incorporar ideais heréticos.
C educar os fiéis através do olhar.
D divulgar a genialidade dos artistas católicos.
E valorizar esteticamente os templos religiosos.
QUESTÃO 36
O que explica esse fracasso do Império Carolíngio? Em primeiro
lugar, o fato de o império não ter unidade orgânica. A diversidade étnica era insuficientemente soldada pela autoridade real, muito sujeita
a flutuações conforme a personalidade do soberano.
Um segundo fator foi a difusão da vassalagem, por meio da qual
Carlos Magno pretendeu unir a si todos os súditos importantes, num
vínculo que manteria o predomínio imperial. A relação vassálica implicava, porém, a entrega por parte do soberano de terras e privilégios políticos que na verdade o enfraqueciam.
FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média: nascimento do
Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 55-56.

A fragmentação do Império Carolíngio integra um período da
história da Europa ocidental marcada pela(o):
A descentralização política e fortalecimento dos proprietários
de terras.
B fortalecimento do poder real e invasões bárbaras.
C desterritorialização e esvaziamento do poder feudal.
D insegurança política e crise econômica.
E consolidação do poder da igreja e o fim dos contratos
feudo-vassálico.
QUESTÃO 37
Os camponeses ameaçaram “aniquilar todos os nobres até o último”. A eles se uniram os artesãos das aldeias e os pobres das cidades.
[…] Os nobres foram atacados de surpresa e não puderam oferecer
resistência organizada desde o princípio. Os camponeses destruíram
os castelos feudais e exterminaram seus habitantes.
KOSMINSKY, E. A. História da Idade Média. Lisboa: Centro de Livro Brasileiro, s. d. p. 117.

As revoltas camponesas que eclodiram em várias regiões europeias são decorrentes da (o):
A substituição do modelo servil pelo trabalho livre assalariado.
B perda agrícola dos senhores que impuseram o pagamento
da corveia.
C desenvolvimento comercial e dos novos contratos de trabalho.
D diminuição no tempo de trabalho em substituição as novas
técnicas agrícolas.
E exploração acentuada no campo e da baixa produtividade
agrícola.

10

(Fuvest-SP, adaptada)

Assim como o camponês, o mercador está a princípio submetido, na sua atividade profissional, ao tempo meteorológico, ao ciclo
das estações, à imprevisibilidade das intempéries e dos cataclismos naturais. Como, durante muito tempo, não houve nesse domínio senão necessidade de submissão à ordem da natureza e de
Deus, o mercador só teve como meio de ação as preces e as práticas supersticiosas. Mas, quando se organiza uma rede comercial, o
tempo se torna objeto de medida. A duração de uma viagem por
mar ou por terra, ou de um lugar para outro, o problema dos preços que, no curso de uma mesma operação comercial, mais ainda quando o circuito se complica, sobem ou descem tudo isso se
impõe cada vez mais à sua atenção. Mudança também importante: o mercador descobre o preço do tempo no mesmo momento
em que ele explora o espaço, pois para ele a duração essencial é
aquela de um trajeto.
LE GOFF, Jacques. Para uma outra Idade Média. Petrópolis: Vozes, 2013.

O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos mercadores medievais ao:
A respeito estrito aos princípios do livre-comércio, que determinavam a obediência às regras internacionais de circulação de mercadorias.
B crescimento das relações mercantis, que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas.
C aumento da navegação oceânica, que permitiu o estabelecimento de relações comerciais regulares com a América.
D avanço das superstições na Europa ocidental, que se difundiram a partir de contatos com povos do leste desse continente e da Ásia.
E aparecimento dos relógios, que foram inventados para calcular a duração das viagens ultramarinas.
QUESTÃO 39
(PUC-PR) O Império Bizantino foi uma civilização na qual a religião tinha um lugar de grande destaque. Temas religiosos eram
muito correntes entre a opinião pública em geral. Em diversos
setores da vida bizantina havia forte influência religiosa. Em
especial, na vida política havia uma conexão importante entre
Estado e Igreja, chegando o imperador a ter um papel de destaque na vida religiosa em Bizâncio.
Com base no exposto, indique o tipo de regime político que
se desenvolveu no Império Bizantino.
A Califado.
B Monarquia absolutista.
C Cesaropapismo.
D Monarquia eletiva.
E Sacro Império Romano.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

(Vunesp)

Mais ou menos a partir do século XI, os cristãos organizaram expedições em comum contra os muçulmanos, na Palestina, para reconquistar os “lugares santos” onde Cristo tinha morrido e ressuscitado.
São as cruzadas […]. Os homens e as mulheres da Idade Média tiveram então o sentimento de pertencer a um mesmo grupo de instituições, de crenças e de hábitos: a cristandade.
Jacques Le Goff. A Idade Média explicada aos meus filhos, 2007.

Segundo o texto, as Cruzadas:
A contribuíram para a construção da unidade interna do cristianismo, o que reforçou o poder da Igreja católica romana
e do papa.
B resultaram na conquista definitiva da Palestina pelos cristãos e na decorrente derrota e submissão dos muçulmanos.
C determinaram o aumento do poder dos reis e dos imperadores, uma vez que a derrota dos cristãos debilitou o poder político do papa.
D estabeleceram o caráter monoteísta do cristianismo medieval, o que ajudou a reduzir a influência judaica e muçulmana na Palestina.
E definiram a separação oficial entre Igreja e Estado, estipulando funções e papéis diferentes para os líderes políticos
e religiosos.
QUESTÃO 41
(U. E. Londrina-PR) A cidade desempenha papel fundamental
no pensamento de Émile Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar
a divisão do trabalho social a ela ligada. Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa correta.
A A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de
funções no espaço urbano torna obsoleta a presença de
instituições.
B A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade
de classes, pois a vida social necessita de trabalhos diferenciados.
C Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem massa”, as cidades recriam a solidariedade mecânica em detrimento da solidariedade orgânica.
D O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da
desintegração social em razão de trabalhos parcelares e independentes.
E O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades e das consciências individuais.

[…] o crescimento moderno, fundado no crescimento da produtividade e difusão do conhecimento, permitiu evitar o apocalipse marxista e equilibrar o processo de acumulação do capital. Mas ele não
modificou as estruturas profundas do capital.
PIKETTI, T. O capital no século XXI. São Paulo: Intrínseca, 2014.

Assinale a alternativa que, a partir de uma abordagem marxista,
refere-se às estruturas profundas do capital citadas pelo autor.
A A força de trabalho é vendida como uma mercadoria, e por
meio da mais-valia perpetua o ciclo de exploração.
B As mercadorias incorporam fetiches que têm como objetivo seduzir os consumidores e estimular sua conscientização social.
C A força de trabalho é proprietária dos meios de produção
e sofre domínio político do Estado de direito.
D A mercadoria é o valor de troca ofertado à força de trabalho explorada nas plantas industriais.
E O capital se baseia na produção industrial, sendo avesso à
tecnologia e às transformações científicas.
QUESTÃO 43
(Enem-MEC)

A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa
a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo cálculo.
WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H., MILLS, W. (org.).
Max Weber: ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber
a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o (a):
A progresso civilizatório como decorrência da expansão do
industrialismo.
B extinção do pensamento mítico como um desdobramento
do capitalismo.
C emancipação como consequência do processo de racionalização da vida.
D afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade.
E fim do monoteísmo como condição para a consolidação da
ciência.
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QUESTÃO 44
(UFF-RJ)

QUESTÃO 46
Sócrates é uma figura incontornável da filosofia ocidental. Segundo relatos, tal pensador foi considerado o homem mais sábio de toda Grécia pelo Oráculo de Delfos. Após receber essa
notícia, no entanto, o filósofo teria ficado bastante surpreso.
Qual é o motivo do espanto de Sócrates?
A A surpresa de Sócrates associa-se a sua humildade intelectual, expressa na máxima “só sei que nada sei”.
B Sócrates ficou espantado porque sabia que não era bem
visto por membros da elite de Atenas.
C Sócrates não imaginava que sua reputação havia chegado
à cidade-Estado de Delfos, onde localizava-se o oráculo.
D Por não acreditar em divindades, Sócrates espantou-se com
a sentença do Oráculo, considerando um intermediário entre os homens e os deuses.
E Sócrates louvava os sofistas e suas reflexões sobre as questões humanas. Por isso, acreditava que eles eram os verdadeiros sábios.

Como uma onda

Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa
Tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente
Viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo
No mundo
Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar
Como uma onda no mar

LINGUAGENS
Lulu Santos e Nelson Motta

A letra dessa canção de Lulu Santos e Nelson Motta lembra
ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C.
e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa: “Não se entra duas vezes no mesmo rio”.
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima:
A
B
C
D
E

“Morte é tudo que vemos despertos, e tudo que vemos
dormindo é sono.”
“O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra.”
“Ao se entrar num mesmo rio, as águas que fluem são
outras.”
“Muita instrução não ensina a ter inteligência.”
“O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas da
sua cidade.”

QUESTÃO 45
(U. F. Uberlândia-MG, adaptada) Parmênides de Eléia, filósofo
pré-socrático, sustentava que:
I. o ser é.
II. o não ser não é.
III. o ser e o não ser existem ao mesmo tempo.
IV. o ser é pensável e o não ser é impensável.
Assinale:
A se apenas I, III e IV estiverem corretas.
B se apenas I, II e III estiverem corretas.
C se todas as afirmativas estiverem corretas.
D se apenas II, III e IV estiverem corretas.
E se apenas I, II e IV estiverem corretas.
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QUESTÕES DE 47 A 66
Leia a o fragmento de crônica que segue para responder às
questões 47 e 48.

Homem não chora
Perguntei a homens e mulheres das classes médias cariocas:
“Você chora muito, pouco ou nunca?”: 52% das mulheres responderam que choram muito, 46% que choram pouco e 2% disseram que
nunca choram.
Já os homens responderam que choram pouco (58%) ou nunca
(37%). Apenas 5% disseram que choram muito.
[...]
Eles e elas apontaram as seguintes razões para a mulher chorar
mais: tensão pré-menstrual, hormônios, sensibilidade, emotividade,
fatores culturais e, especialmente, liberdade para chorar.
As mulheres seriam mais livres para expressar emoções como tristeza, dor, sofrimento, fragilidade, insegurança, medo. [...]
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 15 maio 2016.

QUESTÃO 47
Segundo o texto, podemos afirmar que:
A o substantivo “homem”, que faz parte do título do texto,
possui o mesmo número de letras e de fonemas.
B em “chora”, também no título, há um encontro consonantal, por isso o número de fonemas e letras é o memo.
C em “nunca”, no segundo parágrafo, há um encontro consonantal.
D a palavra pré-menstrual (penúltimo parágrafo) está grafada
de acordo com a nova reforma ortográfica.
E em “hormônios” o acento circunflexo se justifica por ser a
palavra proparoxítona.
QUESTÃO 48
Analisando o processo de formação de algumas palavras do
texto, concluímos que todas as citadas a seguir foram formadas pelo processo de derivação sufixal, exceto:
A sofrimento.
D liberdade.
B tristeza.
E medo.
C fragilidade.
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QUESTÃO 51

Leia o soneto para responder às questões 49 e 50.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança:
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Aponte as funções de linguagem predominantes nos versos da
canção “Carinhoso”, de Braguinha.
Meu coração, não sei por que
Bate feliz quando te vê
E os meus olhos ficam sorrindo
E pelas ruas vão te seguindo
Mas mesmo assim
Foges de mim
[...]

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esp’rança;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria,
e em mim converte em choro o doce canto.

A

E, afora este mudar-se cada dia,
outra mudança faz de mor espanto;
que não se muda já como soía.

D

B
C
E
Luís Vaz de Camões

Glossário:
Mor: maior
Soía: costumava

QUESTÃO 52
Leia o texto a seguir, julgue (F ou V) as afirmativas e assinale a
sequência correta de cima para baixo.
No mar tanta tormenta e tanto dano
Tantas vezes a morte apercebida;
Na terra tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade aborrecida!
Onde pode acolher-se um fraco humano,
Onde terá segura a curta vida
Que não se arme e indigne o Céu sereno
Contra um bicho da terra tão pequeno?

QUESTÃO 49
(UEPA, adaptada) Leia as afirmativas a seguir:
I. Na primeira estrofe, as ideias de mudar, mudanças, se referem ao ser humano essencialmente.
II. Na segunda estrofe, os acontecimentos adversos causam
boas recordações, assim como ajudam a esquecer as mágoas.
III. Na primeira estrofe, observa-se que as mudanças trazem
novos conhecimentos, consequentemente novas maneiras
de analisar o mundo.
IV. Na terceira estrofe, o termo “verde manto” foi usado no
sentido de uma vida inteira repleta de esperança.
V. Na terceira estrofe, “coberto foi de neve fria” indica que o
campo permanecia tomado pela neve.
Sobre as afirmativas apresentadas, estão corretas:
A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D II e V.
E III e V.
QUESTÃO 50
Considere as afirmativas sobre o texto e assinale a correta.
A Na primeira estrofe, a repetição do fonema consonantal caracteriza uma assonância.
B Na segunda estrofe, a figura de linguagem predominante
é a antítese porque o autor contrapõe “novidades” a “esperança”.
C Em “doce canto”, no primeiro terceto do poema, o autor
faz uso de uma sinestesia para expressar sua sensação.
D O esquema rimático do segundo quarteto é ABAB, formado por rimas pobres.
E Na última estrofe há uma rima pobre.

Emotiva e apelativa.
Emotiva e poética.
Emotiva e fática.
Referencial e poética.
Referencial e conativa.

Luís de Camões. Os lusíadas.

(
(
(
(
(

A
B
C
D
E

) Na estrofe, o narrador considera a fragilidade humana
diante das adversidades, ressaltando que o ser humano é
pequeno diante da natureza e dos desígnios de Deus.
) A estrofe em questão é a última do canto I do poema épico Os lusíadas, em que Camões narra a história do povo
português.
) O poema em questão apresenta um tratamento rítmico
privilegiado, composto por redondilhas, estrofes de oito
versos com o esquema rimático ABABABCC.
) O poema Os lusíadas é dedicado a d. Sebastião, rei de
Portugal entre 1568 a 1578, e o herói da narrativa é o navegador português Vasco da Gama.
) Segundo os modelos clássicos, um poema épico deve
apresentar cinco partes: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo.
V-V-V-V-V
V-F-F-F-V
V-V-F-F-V
F-F-V-V-V
V-V-F-F-F
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

(Mackenzie-SP) Para resolver a questão leia o texto a seguir.
O amor é feio
Tem cara de vício
Anda pela estrada
Não tem compromisso
[...]
O amor é lindo
Faz o impossível
O amor é graça
Ele dá e passa

A. Antunes, C. Brown, M. Monte. “O amor é feio”.

Comparando a letra da canção com os famosos versos camonianos “Amor é fogo que arde sem se ver / É ferida que dói e
não se sente”, afirma-se corretamente que:
A assim como Camões, os compositores tematizam o amor,
valendo-se de uma linguagem espontânea, coloquial, como prova o uso da expressão cara de vício.
B

C

D

E

o caráter popular da canção é acentuado pelo uso de redondilhas, traço estilístico ausente nos versos camonianos
citados.
a concepção de amor como sentimento contraditório, típica de Camões, está ausente na letra da canção, uma vez
que seus versos não se compõem de paradoxos.
a ideia de que a dor do amor não é sentida pelos amantes,
presente nos versos de Camões, é parafraseada nos versos
“Anda pela estrada / Não tem compromisso”.
a canção recupera o tom solene e altissonante presente nos
versos camonianos.

Texto para as questões 54 e 55.

Chicó — Por que essa raiva dela?
João Grilo — Ó homem sem vergonha! Você inda pergunta? Está
esquecido de que ela o deixou? Está esquecido da exploração que
eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são o
cão só porque enriqueceram, mas um dia hão de pagar. E a raiva que
eu tenho é porque quando estava doente, me acabando em cima de
uma cama, via passar o prato de comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para mim nada, João
Grilo que se danasse. Um dia eu me vingo.
Chicó — João, deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer dia você inda se mete numa embrulhada séria.
Ariano Suassuna, Auto da Compadecida.

QUESTÃO 54

(Mackenzie-SP) Assinale a alternativa correta.
A Do ponto de vista da norma culta, a forma verbal deixe (linha 10) deveria ser substituída por “deixa”, já que o pronome usado é você (linha 10).
B Nas linhas 01 e 06, a palavra “porque” está grafada corretamente, assim como em “Não sei porque você insiste nisso.”
C Em um “dia hão de pagar” (linha 05) a forma verbal foi usada corretamente, assim como em “Eu me lembro de que
havia ainda alguns casos a resolver”.
D A frase “Está esquecido de que ela o deixou?” (linhas 02 e
03) admite também, de acordo com a norma-padrão, a seguinte pontuação: “Está esquecido, de que ela o deixou?”.
E A palavra “que”, presente nas linhas 07 e 09, funciona como
pronome e, portanto, substitui os termos imediatamente
anteriores: o prato de comida e João Grilo, respectivamente.
QUESTÃO 56
(Unifesp) Leia o texto de Gil Vicente.

DIABO — Essa dama, é ela vossa?
FRADE — Por minha a tenho eu
e sempre a tive de meu.
DIABO — Fizeste bem, que é fermosa!
E não vos punham lá grosa
nesse convento santo?
FRADE — E eles fazem outro tanto!
DIABO — Que cousa tão preciosa!

No trecho da peça de Gil Vicente, fica evidente uma:
A visão bastante crítica dos hábitos da sociedade da época.
Está clara a censura à hipocrisia do religioso, que se aparta daquilo que prega.
B concepção de sociedade decadente, mas que ainda guarda alguns valores essenciais, como é o caso da relação entre o frade e o catolicismo.
C postura de repúdio à imoralidade da mulher que se põe a
tentar o frade, que a ridiculariza em função de sua fé católica inabalável.
D visão moralista da sociedade. Para ele, os valores deveriam
ser resgatados e a presença do frade é um indicativo de
apego à fé cristã.
E crítica ao frade religioso que optou em vida por ter uma mulher, contrariando a fé cristã, o que, como ele afirma, não
acontecia com os outros frades do convento.

(Mackenzie-SP) Considere as seguintes afirmações.
I. O texto de Ariano Suassuna recupera aspectos da tradição dramática medieval, afastando-se, portanto, da estética clássica de origem greco-romana.
II. A palavra Auto, no título do texto, por si só sugere que se
trata de peça teatral de tradição popular, aspecto confirmado pela caracterização das personagens.
III. O teor crítico da fala da personagem, entre outros aspectos, remete ao teatro humanista de Gil Vicente, autor de vários autos, como, por exemplo, o Auto da barca do inferno.
Assinale:
A se todas estiverem corretas.
B se apenas I e II estiverem corretas.
C se apenas II estiver correta.
D se apenas II e III estiverem corretas.
E se todas estiverem incorretas.
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(Enem-MEC)

Onde ficam os “artistas”? Onde ficam os “artesãos”? Submergidos
no interior da sociedade, sem reconhecimento formal, esses grupos
passam a ser vistos de diferentes perspectivas pelos seus intérpretes, a maioria das vezes, engajados em discussões que se polarizam
entre artesanato, cultura erudita e cultura popular.
PORTO ALEGRE, M. S. Arte e ofício de artesão. São Paulo, 1985 (adaptado).

O texto aponta para uma discussão antiga e recorrente sobre o
que é arte. Artesanato é arte ou não? De acordo com uma tendência inclusiva sobre a relação entre arte e educação:
A o artesanato é algo do passado e tem sua sobrevivência fadada à extinção por se tratar de trabalho estático produzido por poucos.
B os artistas populares não têm capacidade de pensar e conceber a arte intelectual, visto que muitos deles sequer dominam a leitura.
C o artista popular e o artesão, portadores de saber cultural,
têm a capacidade de exprimir, em seus trabalhos, determinada formação cultural.
D os artistas populares produzem suas obras pautados em
normas técnicas e educacionais rígidas, aprendidas em escolas preparatórias.
E o artesanato tem seu sentido limitado à região em que está inserido como uma produção particular, sem expansão
de seu caráter cultural.
QUESTÃO 58
A civilização egípcia se desenvolveu às margens do Rio Nilo e
tornou-se bastante próspera. Sobre a arte egípcia podemos
afirmar que:
A procurava retratar a realidade.
B era bastante flexível e mutável.
C foi feita para durar pouco tempo.
D não apresentava relação com as crenças de seu povo.
E buscava uma representação idealizada.
QUESTÃO 59

© SCOTT ADAMS/UNITED MEDIA/IPRESS

(Unifor-CE) Dilbert é um personagem das tiras diárias criadas
por Scott Adams, o qual era economista na Pacific Bell, o que
lhe deu uma enorme experiência em burocracia e na generalidade das “coisas absurdas” da vida empresarial. Leia a tirinha
abaixo observando o uso do auxiliar “will”.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org>.

Marque a opção que melhor expressa o uso do auxiliar “will”
na tirinha.
A 1. Intenção; 2. Plano.
B 1. Decisão; 2. Decisão.
C 1. Intenção; 2. Intenção.
D 1. Predição; 2. Predição.
E 1. Decisão; 2. Predição.

QUESTÃO 60
Considerando as nuvens escuras na imagem que representa
este momento, é correto afirmar que:
NATALI SNAILCA/SHUTTERSTOCK

QUESTÃO 57

A
B
C
D
E

it’s going to rain soon.
maybe it will rains soon.
it’s raining at the moment.
it isn’t going to rain at all.
it won’t rain today, for sure.

Leia o texto para responder às questões 61 e 62.
The Chinese zodiac
The Chinese animal zodiac, or shengxiao (/shnng-sshyaoww/ “born
resembling”), is a repeating cycle of 12 years, with each year being
represented by an animal and its reputed attributes. Traditionally these
zodiac animals ___________ used to date the years.
Your Chinese Zodiac sign is derived from your birth year, according
to the Chinese lunar calendar. Those born in January and February
take care: Chinese (Lunar) New Year moves between 21 January and
February 20. If you were born in January or February, check whether
your birth date falls before or after Chinese New Year to know what
your Chinese zodiac year is.
People born in a certain animal year are believed to have attributes
of that animal, which could either help or hinder a relationship. An
important use of the Chinese Zodiac is to determine if (the signs of)
two people are compatible, in a romantic relationship or any kind of
relationship.
As the Chinese zodiac recurs every 12 years, your animal year will
come around when you are 12, 24, 36, 48, 60, 72, etc. According to
ancient Chinese superstition, in your birth sign year, he will offend the
God of Age, and _______________ bad luck during that year. The best
way to avoid bad luck during this year is by wearing something red
given by an elder (relative), such as socks, a neck cord, underwear, a
waistband, a bracelet, or an anklet.
Adaptado de <www.chinahighlights.com>.

QUESTÃO 61
Pela leitura do texto é possível concluir que:
A o zodíaco chinês escolheu os animais aleatoriamente, sem
levar em consideração seus atributos.
B o ano lunar chinês sempre tem seu início no mês de fevereiro.
C a pessoa tem os atributos do animal do ano em que nasceu.
D não há interferência do signo do zodíaco chinês nos relacionamentos.
E no ano do animal de seu signo as pessoas geralmente têm
muita sorte.
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QUESTÃO 62

QUESTÃO 64

As formas verbais que preenchem corretamente as lacunas do
texto são:
A was – will have
B wasn’t – will had
C will – had
D were – will have
E weren’t – will has
Leia a charge e o texto a seguir para responder às questões
63 e 64.

Ao estabelecer uma relação entre a charge e o texto, conclui-se que:
A ambos procuram expor argumentos a respeito do uso do
dinheiro público.
B em um dos textos as acusações não fazem parte da gestão
política em questão.
C a oposição política é sustentada pela própria população
com o intuito de se defender.
D a corrupção é uma interpretação equivocada do exercício
da democracia.
E ambos tratam da falta de responsabilidade política dos governantes e de sua oposição.
Leia o texto para responder às questões 65 e 66.

REPRODUÇÃO/UEL, 2013.

Girona sella los contenedores para evitar que se
busque comida en ellos
La oposición critica que la medida sea una operación estética para
evitar escenas incómodas
En la zona oeste de Girona (Cataluña) puede verse desde ayer
una inédita imagen: contenedores de materia orgánica cerrados con
candado para que nadie pueda revolver en ellos en busca de comida.
El Ayuntamiento quiere acabar con esta práctica “ante el riesgo para
la salud que puede comportar y la alarma social que provoca”, y
ha llegado a un acuerdo con tres cadenas de supermercados para
impulsar un nuevo sistema de depósito y recogida de alimentos. Dos
agentes cívicos se encargarán de derivar a las personas que ronden
por los contenedores al centro de distribución de alimentos que les
proporcionará una cesta básica.
La oposición ha criticado el programa porque cree que el
Ayuntamiento solo está preocupado por la imagen. “¿Qué se quiere
conseguir, que no se vea gente revolviendo en los contenedores o que
nadie pase hambre?”, preguntó J. O., edil ecosocialista, quien pide
que sean los servicios sociales los que decidan quién debe beneficiarse
del centro de distribución. “Nos preocupa que todo quede reducido
a un simple cierre de los contenedores y el anuncio sea un envoltorio
inaceptable para una medida que, presentada de otra manera, sería
escandalosa”, afirmó.

Liniers. Macanudo. 14 jun. 2012. Disponível em: <http://macanudo-liniers.tumblr.com>.
Acesso em: 9 jul. 2012.

La responsabilidad política es la imputabilidad de una valoración
por el uso que un órgano o individuo hace del poder. Así, por ejemplo,
afirmar que el “presidente X” fue políticamente responsable en el “caso
Y”, significa que se atribuye al “presidente X” un grado de culpa y/o se le
atribuye una sanción por la manera de usar su autoridad en el “caso Y”.
Un criterio que suele emplearse para distinguir la responsabilidad
política afirma que conciernen relaciones verticales de autoridad (la
conducta de la autoridad ordenadora frente al gobernado subordinado).
El juicio de valor que un gobernado atribuye a los actos de poder
de un gobernante constituye, en efecto, una manera de evaluar la
responsabilidad política que es fundamental para la vida democrática.
Adaptado de <http://es.wikipedia.org>. Acesso em: 5 set. 2012.

QUESTÃO 63
(U. E. Londrina-PR, adaptada) O que expressa a repetição “No,
ellos” apresentada na charge?
A A expressão de atitudes consideradas loucas.
B A falta de responsabilidade e de compromisso político.
C A presença de partidos opostos e de concorrência.
D A repetição de atitudes lunáticas e constantes.
E A iniciativa e a manutenção de debates políticos.
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CASTEDO, Ana. Girona sella los contenedores para evitar que se busque comida en
ellos. Disponible en <http://ccaa.elpais.com>. Acceso en: 7 ago. 2012. (Adaptado)

QUESTÃO 65
(UEGO, adaptada) El segundo párrafo contiene la opinión de
un miembro de la oposición municipal. Según esa persona, el
programa del ayuntamiento:
A fuerza a la población a que no tire la comida a la basura.
B parte del interés por la imagen dada que tiene la
corporación.
C preocupa a los funcionarios que se encargan del polvo.
D quita a los servicios municipales una función que les atañe.
E elimina la responsabilidad del gobierno para los residuos
orgánicos.
QUESTÃO 66
(UEGO, adaptada) En el primer párrafo se informa de que la
medida objeto de la noticia tiene como propósito:
A celar por la salud pública.
B democratizar el acceso a cestas básicas.
C paliar el aumento de epidemias.
D parar con la venta de los productos caducados.
E evitar que la población use el contenido de los contenedores
para su sustento.
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