
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90
questões, numeradas de 91 a 180 e dispostas
da seguinte maneira:

a) as questões de número 91 a 135 são
relativas à área de Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias

b) as questões de número 136 a 180 são
relativas à área de Matemática e suas
Tecnologias.

2. Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço
apropriado, a opção correta.  ATENÇÃO: se você
assinalar mais de uma opção ou deixar todos os
campos em branco, a questão será anulada.

3. Preencha o CARTÃO-RESPOSTA com os seus
dados corretamente.

4. Após a conferência, escreva e assine seu
nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

5. Não dobre, não amasse, nem rasure o
CARTÃO-RESPOSTA. Ele não poderá ser
substituído.

6. Para cada uma das questões objetivas, são
apresentadas 5 opções, identificadas com as
letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde
corretamente à questão. Você deve, portanto,
assinalar apenas uma opção em cada questão. A
marcação de mais de uma opção anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

7. No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada
questão, a letra correspondente à opção
escolhida para a resposta, preenchendo todo
o espaço compreendido no círculo, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta.

8.  O tempo disponível para estas provas é
de cinco horas e trinta minutos.

9. Reserve os 30 minutos finais para marcar
seu CARTÃO-RESPOSTA.

10. Quando terminar as provas, entregue ao
aplicador o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE
REDAÇÃO.

11. Você somente poderá deixar o local de
prova após decorridas duas horas do início da
sua  aplicação.

12. Você será excluído do exame caso: utilize,
durante a realização da prova, máquinas e(ou)
relógios de calcular, bem  como rádios,
gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consulta de qualquer espécie.

Prova de Redação e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Prova de Matemática e suas Tecnologias
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Texto I:

Entrevista – Revista História
Sérgio Besserman Vianna

(...)

RH Esta questão ambiental já faz parte de uma
agenda política concreta?

SB Eu diria que em cidades como Londres, Nova
York, Paris, Amsterdã, essas questões já são o
principal vetor de transformação das realidades
urbanas. Hoje, avançar na sustentabilidade é uma
condição para o desenvolvimento econômico e
social.

RH É possível conciliar a melhoria dos indicadores
sociais e a barreira física que nos impede de
continuar seguindo os mesmos padrões de
desenvolvimento?

SB Essa é uma das questões mais decisivas. A ideia
de dar à maioria da população do mundo condições
de vida similares às dos países desenvolvidos é
simplesmente inviável. A humanidade não suportaria.
Ao mesmo tempo, é um absurdo imaginar que os
ricos (os norte-americanos, os europeus, os
japoneses, as elites dos países emergentes, etc.)
possam continuar usufruindo dos seus atuais
padrões de consumo e negar a todo o restante da
população os mesmos direitos.

RH E isso se encontrarmos uma solução para o
aquecimento.

SB Pois é. Nós teremos que mudar. A questão que
se coloca é a seguinte: ou partiremos para uma
transformação racional da civilização atual,
reduzindo fortemente o padrão ecologicamente
deletério do modo de consumir e produzir dos países
desenvolvidos, ou teremos em um futuro próximo
conflitos, guerras, fragmentação da governança
global e um protecionismo radical. Esses são os
dois extremos.

RH Qual o papel da educação nesta transformação?

SB O mais decisivo de todos. Educação vista no
sentido amplo, ou seja, não apenas a educação
formal e a qualidade do ensino, mas a ampliação do
conhecimento e sua profundidade. Geralmente,

quando se fala em “era da informação e do
conhecimento”, isso se aplica à geração de valor e
ao funcionamento da economia. Mas, na verdade,
é muito mais do que isso. Diz respeito à capacidade
da civilização e das várias sociedades nacionais de
entrar nesse processo de imensas transformações
de uma forma mais construtiva do que destrutiva.
Haverá destruição como em toda transformação.
O equilíbrio entre essas duas atividades dependerá
principalmente do avanço do papel do
conhecimento. O consumo de conhecimento não
aquece o planeta e, ao mesmo tempo, engrandece
o ser humano.

RH Então, nós não precisamos consumir menos.

SB Não. Nós podemos consumir muito mais cultura,
entretenimento, laços sociais de todos os tipos. O
que precisa diminuir é o consumo supérfluo e
ostentatório. O conhecimento é fundamental tanto
para este processo de transformação quanto para
a sociedade que nós miramos lá na frente.

RH E como a História entra nesse processo?

SB A questão decisiva da agenda do século XXI é
o desenvolvimento sustentável. Mas nós não
sabemos o que é isso. Ninguém tem a mínima ideia
efetiva do que seja desenvolvimento sustentável.
Este é um conceito em construção tanto teórica
quanto histórica. E a sua compreensão teórica só
virá com a sua construção histórica. Um psicanalista
francês chamado André Green disse uma vez que a
resposta é a infelicidade da pergunta. Quer dizer:
a pergunta é muito melhor do que a resposta. E a
História é o momento das perguntas. A maior delas,
hoje, é esta: o que seria esse desenvolvimento
sustentável?

Disponível: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/

entrevista/sergio-besserman-vianna

Texto II:

LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é a área da logística que
trata, genericamente, do fluxo físico de produtos,
embalagens ou outros materiais, desde o ponto de
consumo até ao local de origem. Os processos de
logística inversa existem há tempos; entretanto,
não eram tratados e denominados como tal. Como
exemplos de logística inversa, temos: o retorno das
garrafas (vasilhame), a recolha / coleta de lixos e



1º SIMULADO ENEM.PRÉ-VESTIBULAR.2º DIA.2012                                                          PÁGINA 2                                                                                                COLÉGIO SANTA MÔNICA - 2012

resíduos recicláveis. Atualmente é uma preocupação
constante para todas as empresas e organizações
públicas e privadas, tendo quatro grandes pilares
de sustentação: a conscientização dos problemas
ambientais; a sobrelotação dos aterros; a escassez
de matérias-primas; as políticas e a legislação
ambiental. A logística inversa aborda a questão da
recuperação de produtos, parte de produtos,
embalagens, materiais, de entre outros, desde o
ponto de consumo até ao local de origem ou de
deposição em local seguro, com o menor risco
ambiental possível. Assim, a logística inversa trata
de um tema bastante sensível e muito oportuno,
uma vez que o desenvolvimento sustentável e as
políticas ambientais são temas de relevo na
atualidade. (verbete da Wikipédia)

Observações
- Seu texto deve ser escrito na norma culta da
língua portuguesa;
- Deve ter uma estrutura dissertativa-
argumentativa;
- Não deve estar redigido sob a forma de poema
(versos) ou narração;
- A redação deve ter no mínimo 15 e no máximo
30 linhas escritas;
- Não deixe de dar um titulo à sua redação.

Com base nos textos acima, elabore sua redação
sobre o tema CONSUMO E SUSTENTABILIDADE
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.

Ao desenvolver seu texto, procure utilizar os
conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao
longo de sua formação. Selecione, organize e
relacione argumentos, fatos e opiniões para
defender seu ponto de vista e suas propostas, sem
ferir os direitos humanos.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135
Questões de 91 a 95 (opção inglês)

Texto para as questões 91 e 93.

A.C.L. - Art Reference Bureau

'Deposition', by Peter Paul Rubens,
Flemish baroque artist.

EUROPE, LONDON - When Michelangelo Merisi
da Caravaggio (1571-1610) arrived in Rome in 1592
to join the studio of celebrated artist Cavaliere
d'Arpino, the young apprentice was relegated to
painting fruit and vegetables. But the vivid realism
of Caravaggio's early works laid the foundations
for a new genre - still life - and artistic style:
Baroque. The Royal Academy's exhibition of Baroque
painting, titled 'The Genius of Rome, 1592-1623'
features 145 works produced by Caravaggio and
already established European artists like Peter Paul
Rubens, Adam Elsheimer and Annibale Carracci who
flocked to the Eternal City at the turn of the 16th
century in pursuit of the lucrative commission
offered by Pope Clement VIII and his cardinals.
Through April 16.

TIME, FEBRUARY 12, 2001.

QUESTÃO 091 *********************
Which of the following statements regarding

Caravaggio is not correct?

He...

(A) died at the age of 39
(B) began a new style in painting
(C) only painted vegetables and fruit.
(D) was very young when he arrived in Rome
(E) is known for an artistic style called Baroque

QUESTÃO 092 *********************
According to the text,

(A) the exhibition in London presents more than
145 paintings

(B) Caravaggio painted 145 still lifes during his
lifetime

(C) Rubens, Elsheimer and Carracci were strongly
influenced by Caravaggio

(D) Rubens, Elsheimer and Carracci strongly
influenced Caravaggio's works

(E) Pope Clement VIII paid Caravaggio to paint only
still lifes

QUESTÃO 093 *********************
According to the text,

(A) all the painters mentioned were born in Italy in
the 16th century

(B) d'Arpino was never able to be so famous as his
followers

(C) Pope Clement's cardinals invited Caravaggio to
visit Rome in 1592

(D) Rubens, among others, came to Rome after
Caravaggio's arrival

(E) the exhibition is going to be presented from
April 16 on

Texto para as questões 94 e 95.

AFRICA: THE HIGH PRICE OF DENIAL

Drugs, no matter how
effective, can fight AIDS only
when delivered to the people who
need them. On that front, the war
against HIV has been a dismal
failure. Some 72% of the world's
estimated 5.3 million new infections per year are in
Africa. Yet virtually no one is getting treatment.
new analyses show this is more than a health
catastrophe: The epidemic can cause economic
crises and pose national security risks for the U.S.
'Africa has no chance of developing without first
addressing AIDS, malaria, and other diseases,' says
economist Jeffrey D. Sachs, director of the Harvard
Center for International Development. If these
diseases are not controlled, the continent will slow
the growth of the global economy. And the societal
breakdowns from disease may lead directly to
conflicts and mass migrations requiring intervention
by the West. 'There's a recognition by the CIA and
the U.N. Security Council that this pandemic
fundamentally threatens U.S. interests,' says
Sachs. Compared with the huge cost of doing
nothing, he says, spending $2 billion to $5 billion to
prevent and treat AIDS is a bargain.

SOUTH AFRICA:
BABY WITH AIDS
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The Toll of HIV in Sub-Saharan Africa

- 3.8 MILLION infected during 2000
- 25.3 MILLION living with infections at the end

of 2000
- 2.4 MILLION deaths during 2000

Data: Joint U.N. Program on HIV/AIDS
BUSINESSWEEK, FEBRUARY

QUESTÃO 094 *********************
What does the text call  'a bargain'?

(A) The cost of new researches regarding the cure
of AIDS

(B) The cost of preventing and treating AIDS
(C) The cost of about $ 2 million for Africa to

prevent AIDS
(D) The cost of about $ 5 million for Africa to treat

AIDS
(E) The threat that Africa faces to have millions of

people killed by AIDS

QUESTÃO 095 *********************
On what front, according to the text, the fight

against HIV hasn't been a success so far?

(A) Nobody is getting treatment in Africa, even
those who have been infected for years

(B) Half of the 5.3 million new infections aren't
being treated

(C) 72% of infected people in Africa are not under
treatment

(D) Infected people in Africa aren't being treated
(E) People who really need treatments all over the

world are not getting them

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135
Questões de 91 a 95 (opção espanhol)

QUESTÃO 091 *********************
SOBRE LA APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

  Camilo José Cela

“Todos los días pasa en el mundo un suceso
pintoresco, espeluznante o dramático, y a veces,
en vez de uno, acontecen dos o tres. La Historia
se escribe a pinchazos y patadas, cuando no a
tiros, y sobrecoge la idea de que la paz no pueda
ser, no suela ser, motor suficiente para el progreso;
a mí me gustaría suponer lo contrario, pero no me
reconforta el arbitrio de pintar la falacia de color
de rosa. El periódico que leemos cada mañana nos
nutre de tal cúmulo de sobradas barbaridades y
necedades que, cuando nos decidimos a empezar
a trabajar, hemos de purgar antes el corazón y el
alma de taras, trampas y mañas viciosas y crueles.
¿No podría llegar, el hombre, a un pacto consigo
mismo tendente a no preconizar ni aplaudir la
violencia y sus mil secuelas malsanas y enfermizas?
Siempre se está a tiempo de evitar que el mal
aparezca y nos estrangule, pero siempre se está
un poco más lejos de poder conseguirlo sin muy
costoso deterioro de la sociedad en la que vivimos.
Lo malo de los utopistas no es que sueñen y yerren,
sino que aspiren a soñar y acertar partiendo de
cero y del erróneo arbitrio de que, para acceder al
estado perfecto al que se aspira, debamos destruir
antes cuanto, mejor o peor, aún sirve el hombre
para ir tirando con no demasiada dignidad. El
preconizar que cuanto peor vayamos mejor nos ha
de ir, es una idea que en la realidad no funciona. El
recuento e los sucesos violentos es un desgalgadero
por el que no se puede rodar sin daño. Y uno, en
su ingenuidad política, aspiraría a que alguien le
aleccionase sobre qué cosa es peor y de más turbias
consecuencias: si la violencia, su apología o su
mera y puntual constancia.

http://www.fundacioncela.com/asp/home/
articuloscelajulio09_1.htm

QUESTÃO 091 *********************
Según el texto:

(A) impresiona el hecho de que la paz no pueda
generar el progreso.

(B) La Historia registra sólo acaecimientos de
guerra.

(C) La paz apenas genera el progreso.
(D) La idea de que la paz sea el motor del progreso

sobrecoge el autor.
(E) La Historia apenas se hace con sucesos

violentos.
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QUESTÃO 092 *********************
La frase “(…) no me reconforta el arbitrio de

pintar la falacia de color de rosa”, según el contexto,

(A) señala la condición irredimible del autor frente
a los problemas diarios.

(B) sugiere un deseo de cambiar las cosas.
(C) se refiere a no querer amenizar la idea que la

paz no genera progreso.
(D) destaca el pesimismo del autor en relación a lo

que subvenciona la violencia diaria.
(E) se refiere al verdadero color de la paz.

QUESTÃO 093 *********************
Para el autor del texto,

(A) la sociedad apenas sufre los efectos de la
violencia gratuita

(B) no se puede suplantar el mar sin que nuestra
sociedad sufra demasiado efecto.

(C) Uno puede pasar sin daños por los sucesos
violentos.

(D) Lo peor de la violencia es su constancia.
(E) Uno no se puede separarse de la violencia diaria

sino cuando va a trabajar.

Textos para las cuestiones 94 y 95

Texto A

“La careta que cae”
Dibujo de Federico García Lorca

(1898-1936)

Texto B

“El otro”

Se inventó una cara.
Detrás de ella
vivió, murió y resucitó
muchas veces.
Su cara
hoy tiene las arrugas de esa cara.
Sus arrugas no tienen cara.

Octavio Paz (1914-1998)

QUESTÃO 094 *********************
Según el texto A,

(A) la careta que cae, que es una máscara, puede
representar la falta de conciencia frente a los
problemas.

(B) la careta que cae, que es una máscara, puede
representar la falsa apariencia del ser humano.

(C) la careta que cae, representa la idealización
de los sueños humanos frente a la imposibilidad
de concretarlos.

(D) la doble personalidad del hombre depende de
una máscara disforme que a codifique.

(E) el tema central se refiere a la fragilidad de la
máscara que es careta.

QUESTÃO 095 *********************
Según el texto B,

(A) el tema central trata de la construcción de
una máscara fundamentalmente social con la
que alguien vivió toda su vida y con la cual
funde su verdadera personalidad.

(B) El tema central reconstituye la vida de alguien
que se fugó de la realidad para poder sobrevivir
en un mundo de apariencias.

(C) El ser humano acaba por aceptar las ilusiones
que genera su comportamiento social
premeditado.

(D) El hombre en realidad es un personaje de si
mismo, una vez que vive sin saber quién es
verdaderamente.

(E) Los seres humanos se mezclan al vivir no la
vida del otro.
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QUESTÃO 096 *********************
A discussão sobre “o fim do livro de papel” com

a chegada da mídia eletrônica me lembra a
discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto
de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui
a 100 ou 200 anos, mas, mesmo que isso aconteça,
os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel
Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e
lidas — em CD-ROM, em livro eletrônico, em chips
quânticos”, sei lá o quê. O texto é uma espécie de
alma imortal, capaz de reencarnar em corpos
variados: página impressa, livro em Braille, folheto,
“coffee-table book’, cópia manuscrita, arquivo
PDF... Qualquer texto pode se reencarnar nesses
(e em outros) formatos, não importa se é Moby
Dick ou Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou O
livro de piadas de Casseta & Planeta.

TAVARES, B. Disponível em:
http://jornaldaparaiba.globo.com

Ao refletir sobre a possível extinção do livro
impresso e o surgimento de outros suportes em via
eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista,
defendendo que

(A) o cordel é um dos gêneros textuais, por
exemplo, que será extinto com o avanço da
tecnologia.

(B) o livro impresso permanecerá como objeto
cultural veiculador de impressões e de valores
culturais.

(C) o surgimento da mídia eletrônica decretou o
fim do prazer de se ler textos em livros e
suportes impressos.

(D) os textos continuarão vivos e passíveis de
reprodução em novas tecnologias, mesmo que
os livros desapareçam.

(E) os livros impressos desaparecerão e, com eles,
a possibilidade de se ler obras literárias dos
mais diversos gêneros.

QUESTÃO 097 *********************
Texto I

Onde está a honestidade?

Você tem palacete reluzente
Tem joias e criados á vontade
Sem ter nenhuma herança ou parente
Só anda de automóvel na cidade...

E o povo pergunta com maldade:
Onde está a honestidade?
Onde está a honestidade?

O seu dinheiro nasce de repente
E embora não se saiba se é verdade
Você acha nas ruas diariamente
Anéis, dinheiro e felicidade...

Vassoura dos salões da sociedade
Que varre o que encontrar em sua frente
Promove festivais de caridade
Em nome de qualquer defunto ausente...

ROSA. N Disponível em:
http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010

Texto II

Um vulto da história da música popular brasileira,
reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa. Ele nasceu
em 1910, no Rio de Janeiro; portanto, se estivesse
vivo, estaria completando 100 anos. Mas faleceu
aos 26 anos de idade, vítima de tuberculose,
deixando um acervo de grande valor para o
patrimônio cultural brasileiro. Muitas de suas letras
representam a sociedade contemporânea, como se
tivessem sido escritas no século XXI.

Disponível em: http://www.mpbnet.com.br.
Acesso em: abr. 2010

Um texto pertencente ao patrimônio literário-
cultural brasileiro é atualizável, na medida em que
ele se refere a valores e situações de um povo. A
atualidade da canção Onde está a honestidade?,
de Noel Rosa, evidencia-se por meio

(A) da ironia, ao se referir ao enriquecimento de
origem duvidosa de alguns.

(B) da crítica aos ricos que possuem joias, mas
não têm herança.

(C) da maldade do povo a perguntar sobre a
honestidade.

(D) do privilégio de alguns em clamar pela
honestidade.

(E) da insistência em promover eventos
beneficentes.

QUESTÃO 098 *********************

O hipertexto refere-se à escritura eletrônica
não sequencial e não linear, que se bifurca e permite
ao leitor o acesso a um número praticamente
ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais
e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem
condições de definir interativamente o fluxo de sua
leitura a partir de assuntos tratados no texto sem
se prender a uma sequência fixa ou a tópicos
estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma
de estruturação textual que faz do leitor
simultaneamente coautor do texto final.

O hipertexto se caracteriza, pois, como um
processo de escritura/leitura eletrônica
multilinearizado, multissequencial e indeterminado,
realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao
permitir vários níveis de tratamento de um tema, o
hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus
de profundidade simultaneamente, já que não tem
sequência definida, mas liga textos necessariamente
correlacionados.

MARCUSCHI, L. A. Disponível em:
http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun.2011.
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O computador mudou nossa maneira de ler e
escrever, e o hipertexto pode ser considerado como
um novo espaço de escrita e leitura. Definido como
um conjunto de blocos autônomos de texto,
apresentado em meio eletrônico computadorizado
e no qual há remissões associando entre si diversos
elementos, o hipertexto

(A) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos
totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao
confundir os conceitos cristalizados
tradicionalmente.

(B) é uma forma artificial de produção da escrita,
que, ao desviar o foco da leitura, pode ter
como consequência o menosprezo pela escrita
tradicional.

(C) exige do leitor um maior grau de conhecimentos
prévios, por isso deve ser evitado pelos
estudantes nas suas pesquisas escolares.

(D) facilita a pesquisa, pois proporciona uma
informação específica, segura e verdadeira, em
qualquer site de busca ou blog oferecidos na
internet.

(E) possibilita ao leitor escolher seu própria percurso
de leitura, sem seguir sequência
predeterminada, constituindo-se em atividade
mais coletiva e colaborativa.

QUESTÃO 099 *********************

Utilizadas desde a Antiguidade, as colunas,
elementos verticais de sustentação, foram sofrendo
modificações e incorporando novos materiais com
ampliação de possibilidades. Ainda que as clássicas
colunas gregas sejam retomadas, notáveis
inovações são percebidas, por exemplo, nas obras
de Oscar Niemeyer, arquiteto brasileiro nascido no
Rio de Janeiro em 1907. No desenho de Niemeyer,
das colunas do Palácio da Alvorada, observa-se

(A) a presença de um capitel muito simples,
reforçando a sustentação.

(B) o traçado simples de amplas linhas curvas
opostas, resultando em formas marcantes.

(C) a disposição simétrica das curvas, conferindo
saliência e distorção à base.

(D) a oposição de curvas em concreto,
configurando certo peso e rebuscamento.

(E) o excesso de linhas curvas, levando a um
exagero na ornamentação.

QUESTÃO 100 *********************
O tema da velhice foi objeto de estudo de

brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos
melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo
pensador e orador romano Cícero: A Arte do
Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que
todas as idades têm seus encantos e suas
dificuldade. E depois aponta para um paradoxo da
humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa,
o que significa viver muitos anos. Quando realizamos
a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a
um estado de melancolia e amargura. Ler as palavras
de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a
aceitar melhor a passagem do tempo.

NOGUEIRA, P. Saúde & Bem-Estar Antienvelhecimento.
Época. 28 abr. 2008.

O autor discute problemas relacionados ao
envelhecimento, apresentando argumentos que
levam a inferir que seu objetivo é

(A) esclarecer que a velhice é inevitável.
(B) contar fatos sobre a arte de envelhecer.
(C) defender a ideia de que a velhice é

desagradável.
(D) influenciar o leitor para que ele lute contra o

envelhecimento.
(E) mostrar às pessoas que é possível aceitar, sem

angústia, o envelhecimento.

QUESTÃO 101 *********************
Cult ivar um esti lo de vida saudável é

extremamente importante para diminuir o risco de
infarto, mas também como de problemas como morte
súbita e derrame. Significa que manter uma
alimentação saudável e praticar atividade física
regularmente já reduz, por si só, as chances de
desenvolver vários problemas. Além disso, é
importante para o controle da pressão arterial, dos
níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também
ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade
física, fatores que, somados, reduzem as chances
de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com
acompanhamento médico e moderação, é altamente
recomendável.

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009.

As ideias veiculadas no texto se organizam
estabelecendo relações que atuam na construção
do sentido. A esse respeito, identifica-se, no
fragmento, que

(A) A expressão “Além disso” marca uma
sequenciação de ideias.

(B) o conectivo “mas também” inicia oração que
exprime ideia de contraste.

(C) o termo “como”, em “como morte súbita e
derrame”, introduz uma generalização.

(D) o termo “Também” exprime uma justificativa.
(E) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis

de colesterol e de glicose no sangue”.
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QUESTÃO 102 *********************
No capricho

O Adãozinho, meu cumpadre, enquanto
esperava pelo delegado, olhava para um quadro, a
pintura de uma senhora. Ao entrar a autoridade e
percebendo que o cabôco admirava tal figura,
perguntou: “Que tal? Gosta desse quadro?”
E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus
dá ao cabôco da roça: “Mas pelo amor de Deus,
hein, dotô! Que muié feia! Parece fiote de cruis-
credo, parente do deus-me-livre, mais horríver que
briga de cego no escuro.”

Ao que o delegado não teve como deixar de
confessar, um pouco secamente: “É a minha mãe.”
E o cabôco, em cima da bucha, não perde a linha:
“Mais dotô, inté que é uma feiura caprichada.”

BOLDRIN. R. Almanaque Brasil de Cultura Popular.
São Paulo: Andreato Comunicação e Cultura,

nº62, 2004 (adaptado).

Por suas características formais, por sua função
e uso, o texto pertence ao gênero

(A) anedota, pelo enredo e humor característicos.
(B) crônica, pela abordagem literária de fatos do

cotidiano.
(C) depoimento, pela apresentação de experiências

pessoais.
(D) relato, pela descrição minuciosa de fatos

verídicos.
(E) reportagem, pelo registro impessoal de

situações reais.

QUESTÃO 103 *********************
No Brasil, a condição cidadã, embora dependa

da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação
do direito, nem pelo domínio desses instrumentos,
o que, sem dúvida, viabiliza melhor participação
social. A condição cidadã depende, seguramente,
da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza
um largo contingente populacional.

Formação de leitores e construção de cidadania, memória
e presença do PROLER. Rio de Janeiro: FBN, 2008.

Ao argumentar que a aquisição das habilidades
de leitura e escrita não são suficientes para garantir
o exercício da cidadania, o autor

(A) critica os processos de aquisição da leitura e
da escrita.

(B) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no
Brasil.

(C) incentiva a participação efetiva na vida da
comunidade.

(D) faz uma avaliação crítica a respeito da condição
cidadã do brasileiro.

(E) define instrumentos eficazes para elevar a
condição social da população do Brasil.

QUESTÃO 104 *********************
É água que não acaba mais

Dados preliminares divulgados por
pesquisadores da Universidade Federal do Pará
(UFPA) apontaram o Aquífero Alter do Chão como
o maior depósito de água potável do planeta. Com
volume estimado em 86 000 quilômetros cúbicos
de água doce, a reserva subterrânea está localizada
sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa
quantidade de água será suficiente para abastecer
a população mundial durante 500 anos, diz Milton
Matta, geólogo da UFPA. Em termos comparativos,
Alter do Chão tem quase o dobro do volume de
água do Aquífero Guarani (com 45 000 quilômetros
cúbicos). Até então, Guarani era a maior reserva
subterrânea do mundo, distribuída por Brasa,
Argentina, Paraguai e Uruguai.

Época. Nº623. 26 abr. 2010.

Essa notícia, publicada em uma revista de
grande circulação, apresenta resultados de uma
pesquisa cientifica realizada por uma universidade
brasi leira. Nessa situação específica de
comunicação, a função referencial da linguagem
predomina, porque o autor do texto prioriza

(A) as suas opiniões, baseadas em fatos.
(B) os aspectos objetivos e precisos.
(C) os elementos de persuasão do leitor.
(D) os elementos estéticos na construção do texto.
(E) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa.

Texto para as questões 105 e 106.

Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que
somos infalíveis. Que não cometemos nem mesmo
o menor deslize. E só não falamos isso por um
pequeno detalhe: seria uma mentira. Aliás, em vez
de usar a palavra “mentira”, como acabamos de
fazer, poderíamos optar por um eufemismo. “Meia-
verdade”, por exemplo, seria um termo muito menos
agressivo. Mas nós não usamos esta palavra
simplesmente porque não acreditamos que exista
uma “Meia-verdade”. Para o Conar, Conselho
Nacional de Autorregulamentação Publicitária,
existem a verdade e a mentira. Existem a
honestidade e a desonestidade. Absolutamente
nada no meio. O Conar nasceu há 29 anos (viu SÓ?
não arredondamos para 30) com a missão de zelar
pela ética na publicidade. Não fazemos isso porque
somos bonzinhos (gostaríamos de dizer isso, mas,
mais uma vez, seria mentira). Fazemos isso porque
é a única forma da propaganda ter o máximo de
credibilidade. E, cá entre nós, para que serviria a
propaganda se o consumidor não acreditasse nela?
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Qualquer pessoa que se sinta enganada por
uma peça publicitária pode fazer uma reclamação
ao Conar. Ele analisa cuidadosamente todas as
denúncias e, quando é o caso, aplica a punição.

Anúncio veiculado na Revista Veja. São Paulo: Abril.
Ed.2120, ano 42, nº27, 8 jul. 2009.

QUESTÃO 105 *********************
Considerando a autoria e a seleção lexical desse

texto, bem como os argumentos nele mobilizados,
constata-se que o objetivo do autor do texto é

(A) informar os consumidores em geral sobre a
atuação do Conar.

(B) conscientizar publicitários do compromisso ético
ao elaborar suas peças publicitárias.

(C) alertar chefes de família, para que eles fiscalizem
o conteúdo das propagandas veiculadas pela
mídia.

(D) chamar a atenção de empresários e anunciantes
em geral para suas responsabilidades ao
contratarem publicitários sem ética.

(E) chamar a atenção de empresas para os efeitos
nocivos que elas podem causar à sociedade,
se compactuarem com propagandas enganosas.

QUESTÃO 106 *********************
O recurso gráfico utilizado no anúncio

publicitário - de disfarçar a potencial supressão de
trecho do texto - reforça a eficácia pretendida,
revelada na estratégia de

(A) ressaltar a informação no título, em detrimento
do restante do conteúdo associado.

(B) incluir o leitor por meio do uso da 1ª pessoa do
plural no discurso.

(C) contar a história da criação do órgão como
argumento de autoridade.

(D) subverter o fazer publicitário pelo uso de sua
metalinguagem.

(E) impressionar o leitor pelo jogo de palavras no
texto.

QUESTÃO 107 *********************

Disponível em: http://www.ccsp.com.br.
Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

O texto é uma propaganda de um adoçante
que tem o seguinte mote: “Mude sua embalagem”.
A estratégia que o autor util iza para o
convencimento do leitor baseia-se no emprego de
recursos expressivos, verbais e não verbais, com
vistas a

(A) ridicularizar a forma física do possível cliente
do produto anunciado, aconselhando-o a uma
busca de mudanças estéticas.

(B) enfatizar a tendência da sociedade
contemporânea de buscar hábitos alimentares
saudáveis, reforçando tal postura.

(C) criticar o consumo excessivo de produtos
industrializados por parte da população,
propondo a redução desse consumo.

(D) associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo
fora de forma, sugerindo a substituição desse
produto pelo adoçante.

(E) relacionar a imagem do saco de açúcar a um
corpo humano que não desenvolve atividades
físicas, incentivando a prática esportiva.

QUESTÃO 108 *********************
Texto I

O Brasil sempre deu respostas rápidas através
da solidariedade do seu povo. Mas a mesma força
que nos motiva a ajudar o próximo deveria também
nos motivar a ter atitudes cidadãs. Não podemos
mais transferir a culpa pra quem é vítima ou até
mesmo para a própria natureza, como se essa
seguisse a lógica humana. Sobram desculpas
esfarrapadas e falta competência da classe política.

Cartas. Isto é. 28 abr. 2010.

Texto II

Não podemos negar ao povo sofrido todas as
hipóteses de previsão dos desastres. Demagogos
culpam os moradores; o governo e a prefeitura
apelam para as pessoas saírem das áreas de risco
e agora dizem que será compulsória a realocação.
Então temos a realocar o Brasil inteiro! Criemos um
serviço, similar ao SUS, com alocação obrigatória
de recursos orçamentários com rede de atendimento
preventivo, onde participariam arquitetos,
engenheiros, geólogos. Bem ou mal, esse SUS”
organizaria brigadas nos locais. Nos casos da
dengue, por exemplo, poderia verificar as condições
de acontecer epidemias. Seriam boas ações
preventivas.

Cartas do leitor. Carta Capital. 28 abr. 2010 (adaptado).
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Os textos apresentados expressam opiniões de
leitores acerca de relevante assunto para a
sociedade brasileira. Os autores dos dois textos
apontam para a

(A) necessidade de trabalho voluntário contínuo
para a resolução das mazelas sociais.

(B) importância de ações preventivas para evitar
catástrofes, indevidamente atribuídas aos
políticos.

(C) incapacidade política para agir de forma diligente
na resolução das mazelas sociais.

(D) urgência de se criarem novos órgãos públicos
com as mesmas características do SUS.

(E) impossibilidade de o homem agir de forma eficaz
ou preventiva diante das ações da natureza.

QUESTÃO 109 *********************
SE NO INVERNO É DIFÍCIL ACORDAR.

IMAGINE DORMIR.

Com a chegada do inverno, muitas pessoas
perdem o sono. São milhões de necessitados que
lutam contra a fome e o frio. Para vencer esta
batalha, eles precisam de você. Deposite qualquer
quantia. Você ajuda milhares de pessoas a terem
uma boa noite e dorme com a consciência tranquila.

Veja. 05 set. 1999 (adaptado).

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se
de estratégias persuasivas para influenciar o
comportamento de seu leitor. Entre os recursos
argumentativos mobilizados pelo autor para obter
a adesão do público à campanha, destaca-se nesse
texto

(A) a oposição entre individual e coletivo, trazendo
um ideário populista para o anúncio.

(B) a utilização de tratamento informal com o leitor,
o que suaviza a seriedade do problema.

(C) o emprego de linguagem figurada, o que desvia
a atenção da população do apelo financeiro.

(D) o uso dos numerais “milhares” e “milhões”,
responsável pela supervalorização das
condições dos necessitados.

(E) o jogo de palavras entre “acordar” e “dormir”,
o que relativizao problema do leitor em relação
ao dos necessitados.

QUESTÃO 110 *********************
Entre ideia e tecnologia

O grande conceito por trás do Museu da Língua
é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental
para o entendimento do que é ser brasileiro. Se
nada nos define com clareza, a forma como falamos
o português nas mais diversas situações cotidianas
é talvez a melhor expressão da brasilidade.

SCARDOVELI, E. Revista Língua Portuguesa.
São Paulo: Segmento, Ano II, nº 6, 2006.

O texto propõe uma reflexão acerca da língua
portuguesa, ressaltando para o leitor a

(A) inauguração do museu e o grande investimento
em cultura no país.

(B) importância da língua para a construção da
identidade nacional.

(C) afetividade tão comum ao brasileiro, retratada
através da língua.

(D) relação entre o idioma e as políticas públicas
na área de cultura.

(E) diversidade étnica e linguística existente no
território nacional.

QUESTÃO 111 *********************
Palavra indígena

A história da tribo Sapucaí, que traduziu para
o idioma guarani os artefatos da era da computação
que ganharam importância em sua vida, como
mouse (que eles chamam de angojhá) e windows
(oventã)

Quando a internet chegou àquela comunidade,
que abriga em torno de 400 guaranis, há quatro
anos, por meio de um projeto do Comitê para
Democratização da Informática (CDI), em parceria
com a ONG Rede Povos da Floresta e com antena
cedida pela Star One (da Embratel), Potty e sua
aldeia logo vislumbraram as possibilidades de
comunicação que a web traz.

Ele conta que usam a rede, por enquanto,
somente para preparação e envio de documentos,
mas perceberam que ela pode ajudar na preservação
da cultura indígena.

A apropriação da rede se deu de forma gradual,
mas os guaranis já incorporaram a novidade
tecnológica ao seu estilo de vida. A importância da
internet e da computação para eles está expressa
num caso de rara incorporação: a do vocabulário.
— Um dia, o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. “A
gente não está querendo chamar computador de
“computador”. Sugeri a eles que criassem uma
palavra em guarani. E criaram aiú irú rive, “caixa
pra acumular a língua”. Nós, brancos, usamos
mouse, windows e outros termos, que eles
começaram a adaptar para o idioma deles, como
angojhá (rato) e oventã (janela) — conta Rodrigo
Baggio, diretor do CDI.

Disponível em: http://www.revistalingua.uol.com.br.
Acesso em: 22 jul. 2010.

O uso das novas tecnologias de informação e
comunicação fez surgir uma série de novos termos
que foram acolhidos na sociedade brasileira em sua
forma original, como: mouse, windows, download,
site, homepage, entre outros. O texto trata da
adaptação de termos da informática à língua
indígena como uma reação da tribo Sapucaí, o que
revela
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(A) a possibilidade que o índio Potty vislumbrou em
relação à comunicação que a web pode trazer
a seu povo e à facilidade no envio de
documentos e na conversação em tempo real.

(B) o uso da internet para preparação e envio de
documentos, bem como a contribuição para as
atividades relacionadas aos trabalhos da cultura
indígena.

(C) a preservação da identidade, demonstrada pela
conservação do idioma, mesmo com a utilização
de novas tecnologias características da cultura
de outros grupos sociais.

(D) adesão ao projeto do Comitê para
Democratização da Informática (CDI), que, em
parceria com a ONG Rede Povos da Floresta,
possibilitou o acesso à web, mesmo em
ambiente inóspito.

(E) a apropriação da nova tecnologia de forma
gradual, evidente quando os guaranis
incorporaram a novidade tecnológica ao seu
estilo de vida com a possibilidade de acesso à
internet.

QUESTÃO 112 *********************
Mandioca - mais um presente da Amazônia

Aipim, castel inha, macaxeira, maniva,
maniveira. As designações da Manihot utilissima
podem variar de região, no Brasil, mas uma delas
deve ser levada em conta em todo o território
nacional: pão-de-pobre — e por vários motivos
óbvios. Rica em fécula, a mandioca — uma planta
rústica e nativa da Amazônia disseminada no mundo
inteiro, especialmente pelos colonizadores
portugueses — é a base de sustento de muitos
brasileiros e o único alimento disponível para mais
de 600 milhões de pessoas em vários pontos do
planeta, e em particular em algumas regiões da
África.

O melhor do Globo Rural. Fev. 2005 (fragmento).

De acordo com o texto, há no Brasil uma
variedade de nomes para a Manihot utilissima, nome
científico da mandioca. Esse fenômeno revela que

(A) existem variedades regionais para nomear uma
mesma espécie de planta.

(B) mandioca é nome específico para a espécie
existente na região amazônica.

(C) “pão-de-pobre” é designação específica para
a planta da região amazônica.

(D) os nomes designam espécies diferentes da
planta, conforme a região.

(E) a planta é nomeada conforme as particularidades
que apresenta.

QUESTÃO 113 *********************
Motivadas ou não historicamente, normas

prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade
sobrepõem-se ao longo do território, seja numa
relação de oposição, seja de complementaridade,
sem, contudo, anular a interseção de usos
configuram uma norma nacional distinta da do
português europeu. Ao focalizar essa questão, que
opõe não só as normas do português de Portugal
às normas do português brasileiro, mas também as
chamadas normas cultas Iocais às populares ou
vernáculas, deve-se insistir na ideia de que essas
normas se consolidam em diferentes momentos da
nossa história e que só a partir do século XVIII se
pode começar a pensar na bifurcação das variantes
continentais, ora em consequência de mudanças
ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora, ainda, em
ambos os territórios.

CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA,
S. R.; BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática:

descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007 (adaptado).

O português do Brasil não é uma língua uniforme.
A variação linguística é um fenômeno natural, ao
qual todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar
as variedades linguísticas, o texto mostra que as
normas podem ser aprovadas ou condenadas
socialmente, chamando a atenção do leitor para a

(A) desconsideração da existência das normas
populares pelos falantes da norma culta.

(B) difusão do português de Portugal em todas as
regiões do Brasil só a partir do século XVIII.

(C) existência de usos da língua que caracterizam
urna norma nacional do Brasil, distinta da de
Portugal.

(D) inexistência de normas cultas locais e populares
ou vernáculas em um determinado país.

(E) necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos
frequentes de uma língua devem ser aceitos.

QUESTÃO 114 *********************

VERÍSSIMO, L. F.  As cobras em: Se Deus existe que eu
seja atingido por um raio.  Porto Alegre: L&PM, 1997.

O humor da tira decorre da reação de uma das
cobras com relação ao uso de pronome pessoal reto,
em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma
padrão da língua, esse uso é inadequado, pois

(A) contraria o uso previsto para o registro oral da
língua.

(B) contraria a marcação das funções sintáticas
de sujeito e objeto.

(C) gera inadequação na concordância com o verbo.
(D) gera ambiguidade na leitura do texto.
(E) apresenta dupla marcação de sujeito.
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QUESTÃO 115 *********************

Disponível em: http://www.wordinfo.info.
Acesso em: 27 abr. .2010.

O argumento presente na charge consiste em
uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao
desenvolvimento tecnológico. Considerando o
contexto apresentado, verifica-se que o impacto
tecnológico pode ocasionar

(A) o surgimento de um homem dependente de um
novo modelo tecnológico.

(B) a mudança do homem em razão dos novos
inventos que destroem sua realidade.

(C) a problemática social de grande exclusão digital
a partir da interferência da máquina.

(D) a invenção de equipamentos que dificultam o
trabalho do homem, em sua esfera social.

(E) o retrocesso do desenvolvimento do homem
em face da criação de ferramentas como lança,
máquina e computador.

QUESTÃO 116 *********************
Carta de Micael dos Reis a um primo de São

José do Monte, o mecânico Manuel Bastos:

Manequinho, não precisa mandar mais carta
para a oficina de lanternagem de Zuzu Tavares,
uma vez que mudei de ofício e abracei a carreira
de escultor moderno. Sei como o pessoalzinho de
São José do Monte vai rir ao saber que o filho de
Santinho Reis está fazendo nome a poder de ferro-
velho e coisa destorcida. Peguei inclinação pelo
ramo no dia em que vi nos jornais um para-lama de
sucata que pegou o primeiro prêmio numa
demonstração de esculturagem no estrangeiro e
mais depois em São Paulo. Aí, primo, meti os peitos.
[...]

José Cândido de Carvalho. Ícaro.

Como se sabe, o léxico, isto é, o conjunto de
vocábulos de uma língua, é um sistema aberto,
que pode ser ampliado constantemente, desde que
obedecidas determinadas regras estruturais. A
criação de neologismos, ou seja, de palavras novas,
é frequente na obra de José Cândido de Carvalho.
Podemos indicar, no texto em estudo, dentre os
neologismos criados pelo autor, o vocábulo
esculturagem. Sobre esse vocábulo, é correto fazer
a seguinte afirmação:

(A) Foi formado com o sufixo -agem, que tem o
mesmo valor semântico do sufixo que entra na
formação do substantivo folhagem.

(B) Por causa do sufixo -agem, esculturagem
transmite a ideia de ação, processo, portanto
de trabalho constante, que o substantivo
escultura não transmite.

(C) Guarda, em seu significado, relação com a
palavra cultura.

(D) Tem como cognatos todos os vocábulos
formados com o sufixo -agem.

(E) Não tem significado na Língua Portuguesa.

QUESTÃO 117 *********************
Assinale a alternativa correta.

(A) A interjeição Ei! (2º quadrinho) é utilizada para
expressar o cansaço do garoto causado pela
espera dos presentes.

(B) No último quadrinho, a fala do tigre faz com
que o garoto mude as conclusões a que tinha
chegado.

(C) Na expressão velhote durão (4º quadrinho), o
aumentativo indica o tamanho do Papai Noel,
imaginado como um velho alto pelo garoto.

(D) A palavra comprida (1º quadrinho) pode ser
trocada por “cumprida”, já que as duas formas
da escrita têm o mesmo sentido.

(E) A forma verbal carregue (4º quadrinho)
expressa fato dado como certo.
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QUESTÃO 118 *********************
ESTE INFERNO DE AMAR

Este inferno de amar - como eu amo!
Quem mo pôs aqui n'alma... quem foi?
Esta chama que alenta e consome,
Que é a vida - e que a vida destrói -
Como é que se veio a atear,
Quando - ai quando se há-de ela apagar?

(Almeida Garret)

Nos versos de Garrett, predomina a função

(A) metalingüística da linguagem, com extrema
valorização da subjetividade no jogo entre o
espiritual e o profano.

(B) apelativa da linguagem, num jogo de sentido
pelo qual o poeta transmite uma forma
idealizada de amor.

(C) referencial da linguagem, privilegiando-se a
expressão de forma racional.

(D) emotiva da linguagem, marcada pela não
contenção dos sentimentos, dando vazão ao
subjetivismo.

(E) fática da linguagem, utilizada para expressar
as ideias de forma evasiva, como sugestões.

QUESTÃO 119 *********************
Leia o texto.

Botafogo etc.
Beiramarávamos em auto pelo espelho de

aluguel arborizado das avenidas marinhas sem sol.
Losangos tênues de ouro bandeiranacionalizavam

o verde dos montes interiores.
No outro lado azul da baía a Serra dos Órgãos

serrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de
baforadas gostosas. Rolah ia vinha derrapava
entrava em túneis.

Copacabana era um veludo arrepiado na
luminosa noite varada pelas frestas da cidade.

Oswald de Andrade

Didaticamente, costuma-se dizer que, em
relação a sua organização, os textos podem ser
compostos de descrição, narração e dissertação;
no entanto é difícil encontrar-se um trecho que
seja só descritivo, apenas narrativo, somente
dissertativo.

Levando-se em conta tal afirmação, selecione
uma das alternativas a seguir para classificar o
texto de Oswald de Andrade.

(A) Narrativo-descritivo, com predominância do
descritivo.

(B) Dissertativo-descritivo, com predominância do
dissertativo.

(C) Descritivo-narrativo, com predominância do
narrativo.

(D) Descritivo-dissertativo, com predominância do
dissertativo.

(E) Narrativo-dissertativo, com predominância do
narrativo.

QUESTÃO 120 *********************
Assinale a opção que apresenta a melhor

redação, considerando as informações a seguir:

Prímula é uma espécie de planta ornamental.
Ela é originária da Ásia e suas flores exalam agradável
perfume. Pode ser cultivada em vasos e nos jardins.
A prímula possui grande variedade de cores.

(A) Uma espécie de planta ornamental originaria
da Ásia, a prímula, de grande variedade de cores
cujo cultivo pode ser em vasos e jardins, possui
flores que exalam agradável perfume.

(B) Originária da Ásia e de grande variedade de
cores, a prímula, cujas flores exalam agradável
perfume, é uma espécie de planta ornamental
que pode ser cultivada em vasos e jardins.

(C) Podendo ser cultivada em vasos e jardins, a
prímula — uma espécie de planta ornamental
originaria da Ásia que possui flores de grande
variedade de cores — exala agradável perfume.

(D) Originaria da Ásia e uma espécie de planta
ornamental, a prímula, em que o cultivo pode
ser em vasos e nos jardins e que possui flores
de grande variedade de cores, exala agradável
perfume.

(E) De grande variedade de cores as flores da
prímula, originária da Ásia e podendo ser
cultivada em vasos e em jardins, são uma
espécie de planta ornamental que exala
agradável perfume.

QUESTÃO 121 *********************

Vox populi: voz do povo
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Analise as seguintes afirmações relacionadas
ao processo argumentativo estabelecido na sala
de aula.

I. "Voz do povo" é parte do ditado "A voz do
povo é a voz de Deus", que serve como um
argumento positivo para estabelecer a verdade
ou a justeza de um fato. O valor do argumento
foi aproveitado pelo menino.

II. Buscar as causas de um fato é uma forma
básica de construir o conhecimento, o que não
é uma das preocupações da professora.

III. O humor da tira está baseado numa ruptura da
seqüência argumentativa que se explicita no
último quadrinho, quando entram em choque
diferentes fontes de identif icação da
propriedade da multiplicação.

Está(ão) correta(s)

(A) apenas I.
(B) apenas II.
(C) apenas III.
(D) apenas I e II.
(E) apenas II e III.

QUESTÃO 122 *********************
Leia este trecho do texto:

A engenharia genética poderá criar espécies
de plantas e animais. Resta saber se as diferenças
genéticas entre as populações humanas não podem
intensificar-se e ser manipuladas para fins de
suposta eugenia e predomínio racial, para não
falarmos da criação de seres híbridos, com resultados
imprevisíveis na bioesfera.

Nesse trecho, o recurso argumentativo utilizado
consiste em:

(A) apresentação e explicação de conceitos.
(B) contraste entre diferentes abordagens.
(C) enumeração de fatos que se contradizem.
(D) levantamento de hipótese e seus desdobramentos.
(E) argumento de autoridade.

QUESTÃO 123 *********************
Texto I

O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria,
do finado Zacarias,
mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,

por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?

MELO NETO, J. C. Obras completa.
Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento)

Texto II

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio,
transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como
o Capibaribe, também segue no caminho do Recife.
A autoapresentação do personagem, na fala inicial
do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais
se define, menos se individualiza, pois seus traços
biográficos são sempre partilhados por outros
homens.

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos.
Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento).

Com base no trecho de Morte e Vida Severina
(Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-
se que a relação entre o texto poético e o contexto
social a que ele faz referência aponta para um
problema social expresso literariamente pela
pergunta “Como então dizer quem fala/ ora a Vossas
Senhorias?”. A resposta à pergunta expressa no
poema é dada por meio da

(A) descrição minuciosa dos traços biográficos
personagem-narrador.

(B) construção da figura do retirante nordestino
como um homem resignado com a sua situação.

(C) representação, na figura do personagem-
narrador, de outros Severinos que compartilham
sua condição.

(D) apresentação do personagem-narrador como
uma projeção do próprio poeta em sua crise
existencial.

(E) descrição de Severino, que, apesar de humilde,
orgulha-se de ser descendente do coronel
Zacarias.

QUESTÃO 124 *********************
Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-

giro no  vago dos gerais, que nem os pássaros de
rios e lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro
meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: - Zé-Zim.
por que é que você não cria galinhas-d’angola, como
todo o mundo faz? — Quero criar nada não... - me
deu resposta: — Eu gosto muito de mudar... [...]
Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas,
mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou
também à minha mãe, quando eu era menino, no
sertãozinho de minha terra. [...] Gente melhor do
lugar eram todos dessa família Guedes, Jidião Guedes;
quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha
mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da
Sirga, da outra banda, ali onde o de-Janeiro vai no
São Francisco, o senhor sabe.

ROSA. J. G. Grande Sertão Veredas.
Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento).
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Na passagem citada, Riobaldo expõe uma
situação decorrente de uma desigualdade social
típica das áreas rurais brasileiras marcadas pela
concentração de terras e pela relação de
dependência entre agregados e fazendeiros. No
texto, destaca-se essa relação porque o
personagem-narrador

(A) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim,
demonstrando sua pouca disposição em ajudar
seus agregados, uma vez que superou essa
condição graças à sua força de trabalho.

(B) descreve o processo de transformação de um
meeiro  — espécie de agregado — em
proprietário de terra.

(C) denuncia a falta de compromisso e a
desocupação  dos moradores, que pouco se
envolvem no trabalho da terra.

(D) mostra como a condição material da vida do
sertanejo é dificultada pela sua dupla condição
de homem livre e, ao mesmo tempo,
dependente.

(E) mantém o distanciamento narrativo condizente
com sua posição social, de proprietário de
terras.

QUESTÃO 125 *********************
Lépida e leve

Língua do meu Amor velosa e doce,
que me convences de que sou frase,
que me contornas, que me vestes quase,
como se o corpo meu de ti vindo me fosse.
Língua que me cativas, que me enleias
os surtos de ave estranha,
em linhas longas de invisíveis teias,
de que és, há tanto, habilidosa aranha...
[...]
Amo-te as sugestões gloriosas e funestas,
amo-te como todas as mulheres
te amam, ó língua-lama, ó lingua-resplendor,
pela carne de som que à ideia emprestas
e pelas frases mudas que proferes
nos silêncios de Amor!...

MACHADO. G. In: MORICONI, I. (org). Os cem melhores
poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva,

2001 (fragmento).

A poesia de Gilka Machado identifica-se com
as concepções artísticas simbolistas. Entretanto,
o texto selecionado incorpora referências temáticas
e formais modernistas, já que, nele, a poeta

(A) procura desconstruir a visão metafórica do amor
e abandona o cuidado formal.

(B) concebe a mulher como um ser sem linguagem
e questiona o poder da palavra.

(C) questiona o trabalho intelectual da mulher e
antecipa a construção do verso livre.

(D) propõe um modelo novo de erotização na lírica
amorosa e propõe a simplificação verbal.

(E) explora a construção da essência feminina, a
partir da polissemia de “língua”, e inova o léxico.

QUESTÃO 126 *********************
Estrada

Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho,
Interessa mais que uma avenida urbana.
Nas cidades todas as pessoas se parecem.
Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente.
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma.
Cada criatura é única.
Até os cães.
Estes cães da roça parecem homens de negócios:
Andam sempre preocupados.
E quanta gente vem e vai!
E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar:
Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um
bodezinho manhoso.
Nem falta o murmúrio da água, para sugerir, pela voz
dos símbolos,
Que a vida passa! que a vida passa!
E que a mocidade vai acabar.

BANDEIRA, M. O ritmo dissoluto.
Rio de Janeiro: Aguilar 1967.

A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão
de significados profundos a partir de elementos do
cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no
contraste entre campo e cidade aponta para

(A) o desejo do eu l írico de resgatar a
movimentação dos centros urbanos, o que
revela sua nostalgia com relação à cidade.

(B) a percepção do caráter efêmero da vida,
possibilitada  pela observação da aparente
inércia da vida rural.

(C) opção do eu lírico pelo espaço bucólico como
possibilidade de meditação sobre a sua
juventude.

(D) a visão negativa da passagem do tempo, visto
que  esta gera insegurança.

(E) a profunda sensação de medo gerada pela
reflexão acerca da morte.

QUESTÃO 127 *********************
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico

dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros,
se concentrando e caindo em tristeza; mas, de
repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo
violão do Firmo, romperam vibrantemente com um
chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes
da música crioula para que o sangue de toda aquela
gente despertasse logo, como se alguém lhe
fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-
se outras notas, e outras, cada vez mas ardentes e
mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que
soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em
torrente, a correrem serpenteando, como cobras
numa floresta incendiada; eram ais convulsos,
chorados em frenesi de amor música feita de beijos
e soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer,
fazendo estala de gozo.

AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo:
Ática, 1983 (fragmento).
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QUESTÃO 129 *********************
Os movimentos de vanguarda emergiram na

Europa nas duas primeiras décadas do século 20 e
provocaram ruptura com a tradição cultural do
século 19. Foram extremamente radicais e
influenciaram manifestações artísticas em todo o
mundo.

Observe as gravuras a seguir e assinale a
alternativa que apresenta, de cima pra baixo, a
sequência que relaciona corretamente as gravuras
ao movimento de vanguarda ao qual pertencem.

 

 

(A) 1- surrealismo, 2- cubismo, 3- futurismo
(B) 1- dadaísmo, 2- expressionismo, 3- cubismo
(C) 1- expressionismo, 2- futurismo, 3- surrealismo
(D) 1- cubismo, 2- expressionismo, 3- dadaísmo
(E) 1- futurismo, 2- cubismo, 3- surrealismo

 

 

 

No romance O Cortiço (1890), de Aluizio
Azevedo, as personagens são observadas como
elementos coletivos caracterizados por
condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na
passagem transcrita, o confronto entre brasileiros
e portugueses revela prevalência do elemento
brasileiro, pois

(A) destaca o nome de personagens brasileiras e
omite o de personagens portuguesas.

(B) exalta a força do cenário natural brasileiro e
considera o do português inexpressivo.

(C) mostra o poder envolvente da música brasileira,
que cala o fado português.

(D) destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário
à tristeza dos portugueses.

(E) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com
instrumentos musicais.

QUESTÃO 128 *********************
Guardar

Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília
por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por
ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se
publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.

MACHADO, G. In: MORICONI, I. (org.).
Os cem melhores poemas brasileiros do século.

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

A memória é um importante recurso do
patrimônio cultural de uma nação. Ela está presente
nas lembranças do passado e no acervo cultural
de um povo. Ao tratar o fazer poético corno uma
das maneiras de se guardar o que se quer, o texto

(A) ressalta a importância dos estudos históricos
para a construção da memória social de um
povo.

(B) valoriza as lembranças individuais em detrimento
das narrativas populares ou coletivas.

(C) reforça a capacidade da literatura em promover
a subjetividade e os valores humanos.

(D) destaca a importância de reservar o texto
literário àqueles que possuem maior repertório
cultural.

(E) revela a superioridade da escrita poética como
forma ideal de preservação da memória cultural.
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QUESTÃO 130 *********************
Em 1916, com 27 anos, Anita Malfatti estava

de volta ao Brasil, adulta e madura, sentindo-se
suficientemente segura para expor sua nova
concepção de arte
     Fiando-se nos comentários favoráveis de amigos
e, particularmente, do crítico Nestor Rangel Pestana,
assim como nas palavras de incentivo de
modernistas como Di Cavalcanti e outros, Anita não
hesitou em alocar um espaço nas dependências do
Mappin Stores, na rua Líbero Badaró, onde, em 12
de dezembro de 1917, realizou uma única
apresentacão de seus trabalhos.
     Ninguém, nem mesmo o mais experiente
frequentador do mercado de arte, poderia prever o
tiroteio que seria disparado contra a jovem pintora,
vindo, não das hostes inimigas, mas das trincheiras
amigas, justamente das mãos de um renovador, o
escritor Monteiro Lobato (1882-1948).

 

A boba, 1916

O homem amarelo, 1922

Ritmo (Torso), 1917

Com base nas figuras e nos conhecimentos
sobre as obras de Anita Malfatti que manifestam
um dos estilos característicos da Arte Moderna,
assinale a alternativa que contempla o estilo e sua
descrição correta:

(A) Impressionismo. Caracterizado pela diluição das
figuras por meio da luz e da cor.

(B) Cubismo. Observação do modelo por diversos
ângulos, fragmentação das figuras e da cor.

(C) Expressionismo. Afastamento das figuras do
mundo natural e uso arbitrário da cor.

(D) Futurismo. Uso temático do movimento pelos
gestos, f iguras e traços marcados na
distribuição das linhas e cores.

(E) Construtivismo. Uso de figuras geométricas e
seu desenvolvimento no espaço.

QUESTÃO 131 *********************
Leia os textos

TEXTO 1:

 Trinta anos após sua morte, Hélio Oiticica é
celebrado em São Paulo com exposição.

SÃO PAULO - Tirar o espectador de sua passividade
e transformá-lo em participante ao extrapolar o
quadro e ocupar outros e inusitados suportes era
parte do projeto do artista carioca Hélio Oiticica
(1937-1980). Nessa busca, Oiticica foi um pioneiro
das instalações e performances, e revolucionou a
arte ao reaproximá-la da vida. No aniversário de 30
anos de sua morte, o público pode mergulhar no
processo criativo de Oiticica ao visitar a exposição
“Hélio Oiticica - Museu é o mundo”, em cartaz no
Itaú Cultural, em São Paulo. Trata-se da maior
mostra sobre o artista já realizada na capital paulista,
com mais de cem obras, incluindo penetráveis,
parangolés, metaesquemas e bólides, objetos que
levam a interação com o público ao ápice.

http://oglobo.globo.com/cultura/trinta-anos-apos-sua-
morte-helio-oiticica-celebrado-em-sao-paulo-com-

exposicao-que-reune-3033706
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TEXTO 2:
Metaesquema I

Alguns artistas remobilizam as linguagens
geométricas no sentido de permitir que o apreciador
participe da obra de forma efetiva. Nesta obra,
como o próprio nome define: meta – dimensão virtual
de movimento, tempo e espaço; esquema –
estruturas, os Metaesquemas são estruturas que
parecem movimentar-se no espaço. Esse trabalho
mostra o deslocamento de figuras geométricas
simples dentro de um campo limitado: a superfície
do papel. A isso podemos somar a observação da
precisão na divisão e no espaçamento entre as
figuras, mostrando que, além de transgressor e muito
radical, Oit icica também era um artista
extremamente rigoroso com a técnica.

Disponível em: http://www.mac.usp.br.
Acesso em 02 maio 2009 (adaptado).

Alguns artistas remobilizam as linguagens
geométricas no sentido de permitir que o apreciador
participe da obra de forma mais efetiva. Levando-
se em consideração os textos e a obra
Metaesquema, reproduzidos acima, verifica-se que:

(A) a obra confirma a visão do texto quanto à ideia
de estruturas que parecem se movimentar, no
campo limitado do papel, procurando envolver
de maneira mais efetiva o olhar do observador.

(B) a falta de exatidão no espaçamento entre as
figuras (retângulos) mostra a falta de rigor da
técnica empregada dando à obra um estilo
apenas decorativo.

(C) Metaesquema é uma obra criada pelo artista
para alegrar o dia-a-dia, ou seja, de caráter
utilitário.

(D) a obra representa a realidade visível, ou seja,
espelha o mundo de forma concreta.

(E) a visão de representação das figuras
geométricas e rígidas, propondo uma arte
figurativa.

QUESTÃO 132 *********************
Leia o texto e marque a alternativa correta:

Salvador Dali era um hábil desenhista, mais
conhecido pelas impressionantes e estranhas
imagens em seu trabalho. Suas habilidades de
pintura são muitas vezes atribuídas as influências
de mestres da Renascença. Sua obra mais
conhecida, “The Persistence of Memory” (A
persistencia da memoria), foi concluída em 1931. O
expansivo repertório artistico de Salvador Dali inclui
cinema, escultura e fotografia, em colaboração com
uma série de artistas de várias mídias.

Dalí foi altamente imaginativo, e também tinha
uma afinidade para a participação no
comportamento comum e grandioso, a fim de
chamar a atenção para si mesmo. As vezes isso
irritava aqueles que amaram sua arte tanto quanto
isso irritava seus críticos, desde a sua maneira
excêntrica, por vezes, chamou mais a atenção do
público de sua obra.

http://www.salvadordali.com.br/

Persistência da Memória, 1939.
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Espanha - 1938

Marque a alternativa que associa corretamente
o artista Salvador Dali e as obras reproduzidas
acima, ao movimento artístico ao qual pertence e
às características do estilo desse movimento:

(A) Surrealismo – “associação da criação artística
ao automatismo psíquico puro, refletindo as
manifestações do subconsciente do artista”.

(B) Expressionismo – “expressar as emoções
humanas e interpretar as angústias que
caracterizam o homem do início do século XX”.

(C) Cubismo – “expressar as emoções humanas e
interpretar as angústias que caracterizam
psicologicamente o homem do século XX”.

(D) Dadaísmo – “associação da criação artística
ao automatismo psíquico puro, refletindo as
manifestações do subconsciente do artista”.

(E) Expressionismo – “expressar as emoções
humanas e interpretar as angústias que
caracterizam psicologicamente o homem do
século XX”.

QUESTÃO 133 *********************

Tomie Ohtake (Kyoto, Japão 1913).  Pintora,
gravadora, escultora. Vem para o Brasil em 1936,
fixando-se em São Paulo. Em 1952, inicia-se em
pintura com o artista Keisuke Sugano. No ano
seguinte, integra o Grupo Seibi, do qual participam
Manabu Mabe (1924 - 1997), Tikashi Fukushima
(1920 - 2001), Flavio - Shiró (1928) e Tadashi
Kaminagai (1899-1982), entre outros. Após um
breve período de arte figurativa, a artista define-
se pelo abstracionismo.

O abstracionismo brasileiro, que surge entre as
década de 30 e 60 tem como expoente a pintora
Tomie Ohtake e possui as características:

Tomie Ohtake - Sem título, 1968

Fonte: www.iadb.org/idbamerica

(A) figurativa e geométrica.
(B) social e geométrica.
(C) figurativa e social.
(D) não figurativa e não geométrica.
(E) social e figurativa.

QUESTÃO 134 *********************
No processo de condicionamento e preparo

físico, um dos dados importantes para saber a
intensidade do treinamento é a freqüência cardíaca
máxima, que se identifica pela seguinte fórmula:
220 menos a idade do sujeito submetido ao
treinamento. Exemplo: para uma jovem de 20 anos,
220-20= 200 bpm (batimentos por minuto) será
sua freqüência cardíaca máxima (FCM), ou seja, o
limite máximo de segurança para o treino.

De acordo com os objetivos do treino, os
limiares variam conforme tabela:

Assim, em um treinamento para uma pessoa de
40 anos que está com 82 kg e quer manter o peso
fazendo uma atividade moderada, os limiares básico
e máximo do batimento cardíaco devem ser,
respectivamente:

(A) 144 bpm e 162 bpm durante as atividades;
(B) 135 bpm e 144 bpm durante as atividades;
(C) 133,4 bpm e 148,71 bpm após as atividades;
(D) 132,6 bpm e 204 bpm após as atividades;
(E) 90 bpm e 117 bpm durante as atividades.

% Frequência 
cardíaca 

Zona de treino 

50 a 65 Atividade moderada 

65 a 75 Controle e perda de peso 

75 a 80 Aeróbia 

80 a 90 Limiar anaeróbio 

90 a 100 Esforço máximo 
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QUESTÃO 135 *********************
Leia com atenção o seguinte texto.

Voltava hoje para casa perto da minha casa,
quando parei em um sinal e fui abordado por uma
moça numa Honda Biz, que me perguntou como
chegar a uma rua próxima.

Expliquei que teria que ir que fazer o retorno
virando à direita no sinal , depois a 1º a esquerda,
novamente a esquerda e depois aguardar o sinal e
virar a esquerda novamente, estaria novamente
na rua Principal e assim deveria virar a direita.

Mas neste momento ela me perguntou se esta
Rua não seria a sua 1ª à esquerda, disse que sim,
porém era proibido, deveria fazer o retorno.

Aproveitei e peguei uma carona , mas lembrei
a motorista que o máximo naquela pista seria de
60km/h, porém fiquei olhando no velocímetro e ela
estava a 70 km/h e  virou a esquerda.

Fiquei pensando, será que ela desrespeitou
normas de trânsito, convicta do que fazia?

A normas de trânsito as quais a motociclista
deixou de respeitar são respectivamente:

(A)

(B)

(C)

   

  

   

  

  

(D)

(E)
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País Descrição Exemplo de 
placa 

X 
3 letras e 3 algarismos, em 

qualquer ordem 

 

 
 

Y 

um bloco de 3 letras, em 
qualquer ordem, 

à esquerda de outro bloco 
de 4 algarismos, 

também em qualquer 
ordem 

 

 
 

Cidade Número de jogos 
Belo Horizonte ??? 

Brasília 7 
Cuiabá 4 
Curitiba 4 
Fortaleza 6 
Manaus 4 
Natal 4 

Porto Alegre 5 
Recife 5 

Rio de Janeiro 7 
Salvador 6 
São Paulo ??? 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136 *********************
A tabela da Copa do Mundo de 2014, divulgada

em outubro último, definiu as quantidades de jogos
que serão realizados em cada uma das 12 cidades
sedes, informadas parcialmente a seguir.

Na 1ª fase, haverá oito grupos com quatro
seleções em cada um, devendo cada seleção
enfrentar uma única vez todos os integrantes do
seu grupo. Na fase de oitavas de final, cada uma
das 16 equipes classificadas jogará uma única vez,
o mesmo ocorrendo nas quartas de final com as
oito equipes classificadas. Depois disso, restarão
ainda quatro jogos (semifinais, disputa de 3º lugar
e final) para definir o campeão mundial. Sabendo
que São Paulo e Belo Horizonte abrigarão o mesmo
número de jogos, conclui-se que haverá, em cada
uma dessas duas cidades, um total de

(A) 4 jogos.
(B) 5 jogos.
(C) 6 jogos.
(D) 7 jogos.
(E) 8 jogos.

QUESTÃO 137 *********************
Um quilograma de tomates é constituído por

80%  de água. Essa massa de tomate 2(polpa H O) é
submetida a um processo de desidratação, no qual
apenas a água é retirada, até que a participação
da água na massa de tomate se reduza a 20%.
Após o processo de desidratação, a massa de
tomate, em gramas, será de:

(A) 200.
(B) 225.
(C) 250.
(D) 275.
(E)  300.

QUESTÃO 138 *********************

A tabela abaixo apresenta os critérios adotados
por dois países para a formação de placas de
automóveis. Em ambos os casos, podem ser
utilizados quaisquer dos 10 algarismos de 0 a 9 e
das 26 letras do alfabeto romano.

Considere o número máximo de placas distintas

que podem ser confeccionadas no país X igual a n

e no país Y igual a p. A 
n
p  razão corresponde a:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 6
(E) 8

QUESTÃO 139 *********************

Em uma certa cidade, a tributação que incide
sobre o consumo de energia elétrica residencial é
de 33%  sobre o valor do consumo, se a faixa de
consumo estiver entre 51kwh  e 300 kwh  mensais.
Se, no mês de junho, em uma residência dessa
cidade, foram consumidos 281kwh  e o valor total
(valor cobrado pelo consumo acrescido do valor
correspondente aos tributos) foi de R$150,29,  é
correto afirmar que

(A) a quantia de R$37,29  é referente aos tributos.

(B) a quantia de R$49,59  é referente aos tributos.

(C) o valor cobrado pelo consumo é 67%  do valor
total.

(D) o valor cobrado pelo consumo é de R$146,67.
(E) o valor cobrado pelo consumo é de R$117,29.
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Fonte de 
Energia 

Eólica 
Solar 

Termelétrica 
(gás Natural) 

Eólica 30 GWh 
Solar 20 GWh 

Termelétrica 50 GWh 
 

QUESTÃO 140 *********************
Uma cidade foi planejada de modo que seus

três principais setores de consumo de energia
elétrica (o residencial, o agropecuário e o industrial)
recebam energia elétrica gerada a partir de
diferentes fontes: eólica, solar e termelétrica a gás
natural. Na tabela 1 a seguir, encontram-se os
percentuais de energia elétrica fornecida por cada
fonte para cada setor, num determinado ano, e, na
tabela 2, as quantidades de energia elétrica,
medidas em gigawatt-hora (GWh), fornecida por
cada fonte, nesse mesmo ano.

Tabela 1

Tabela 2

Com base nas informações apresentadas, a
alternativa incorreta é

(A) A energia elétrica total fornecida para o setor
residencial foi superior a 30 GWh.

(B) A energia elétrica consumida pelo setor
agropecuário totalizou 28 GWh.

(C) O maior consumo de energia elétrica foi
registrado pelo setor industrial.

(D) A energia elétrica fornecida pela fonte solar
para o setor residencial foi igual à fornecida
pela fonte eólica para o setor industrial.

(E) A energia elétrica fornecida pelas fontes eólica
e solar para o setor agropecuário foi menor do
que a fornecida pela termelétrica a gás natural
para o setor industrial.

QUESTÃO 141 *********************
Uma Instituição de Ensino Superior oferece os

cursos A e B. Em seu processo seletivo o candidato
pode optar por inscrever-se nos dois cursos ou
apenas em um curso. Ao final, o número de
inscrições por curso e o número total de candidatos
inscritos pode ser observado no quadro que segue:

Energia 
Eólica Solar Termelétrica 

(gás Natural) Setor 
Residencial 60% 30% 10% 

Agropecuário 20% 60% 20% 
Industrial 20% 10% 70% 

 

Com base nas informações acima e nas
possibilidades de inscrições, pode se afirmar que o
número de candidatos que optaram por inscrever-
se somente no curso A foi:

(A) 80
(B) 168
(C) 312
(D) 480
(E) 560

QUESTÃO 142 *********************
As frutas que antes se compravam por dúzias,

hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas,
existindo também a variação dos preços de acordo
com a época de produção. Considere que,
independente da época ou variação de preço, certa
fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a
seguir, o que representa o preço m pago em reais
pela compra de n quilogramas desse produto é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Número de Inscrições 
no Curso A 

480 
Número de Inscrições 

no Curso B 
392 

Número total de 
candidatos inscritos 

560 
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QUESTÃO 143 *********************

Num grupo de 142  pessoas, foi feita uma

pesquisa sobre três programas de televisão A, B  e

C  e constatou-se que:

- 40 não assistem a nenhum dos três programas;
- 103 não assistem ao programa C;
- 25 só assistem ao programa B;
- 13 assistem aos programas A  e B;
- O número de pessoas que assistem somente

aos programas B  e C  é a metade do número
de pessoas que assistem somente A e B;

- 25 só assistem a 2 programas;
- 72 só assistem a um dos programas.

Pode-se concluir que o número de pessoas que
assistem

(A) ao programa  A é 30.
(B) aos programas A e C é 13.
(C) ao programa C é 39.
(D) aos programas A ou B é 63.
(E) aos três programas é 6.

QUESTÃO 144 *********************

O saldo de contratações no mercado formal no
setor varejista da região metropolitana de São Paulo
registrou alta. Comparando as contratações deste
setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste
ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor,
totalizando 880.605 trabalhadores com carteira
assinada.

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br.
Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Suponha que o incremento de trabalhadores
no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis
primeiros meses do ano. Considerando-se que y e
x representam, respectivamente, as quantidades
de trabalhadores no setor varejista e os meses,
janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e
assim por diante, a expressão algébrica que
relaciona essas quantidades nesses meses é

(A) y = 4300x
(B) y = 884 905 x
(C) y = 872 005 + 4300x
(D) y = 876 305 + 4300x
(E) y = 880 605 + 4300x

QUESTÃO 145 *********************

O prefeito de uma cidade deseja construir uma
rodovia para dar acesso a outro município. Para
isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram
duas empresas. A primeira cobrou R$ 100.000,00
por km construído (n), acrescidos de um valor fixo
de R$ 350.000,00 , enquanto a segunda cobrou
R$ 120.000,00  por km construído (n), acrescidos
de um valor fixo de R$ 150.000,00 . As duas
empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade
dos serviços prestados, mas apenas uma delas
poderá ser contratada.

Do ponto de vista econômico, qual equação
possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que
tornaria indiferente para a prefeitura escolher
qualquer uma das propostas apresentadas?

(A)   100n 350 120n 150

(B)   100n 150 120n 350

(C)   100(n 350) 120(n 150)

(D)   100(n 350.000) 120(n 150.000)

(E)   350(n 100.000) 150(n 120.000)

QUESTÃO 146 *********************

O jogo da Mega-Sena consiste no sorteio de 6
números distintos entre 1 e 60. Um apostador
escolhe 20 números distintos e faz todos os 20,6C
jogos possíveis de serem realizados com os 20
números. Se ele acertar os seis números sorteados,
entre os vinte escolhidos, além da aposta sorteada
com a sena, quantas apostas premiadas com a
quina (cinco números corretos) ele conseguirá?

(A) 75 apostas

(B) 84 apostas

(C) 20,5C  apostas

(D) 6,5C  apostas

(E) 70 apostas

QUESTÃO 147 *********************
Um tanque de um pesque-pague contém

apenas 15  peixes, sendo 40%  destes carpas. Um
usuário do pesque-pague lança uma rede no
tanque e pesca 10  peixes. O número de formas
distintas possíveis para que o usuário pesque
exatamente 4  carpas é:

(A) 151200
(B) 720
(C) 210
(D) 185
(E) 1260
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Escala de Índice de Massa Corporal 

CATEGORIAS IMC 2(kg/m )  
Desnutrição Abaixo de 14,5 

Peso abaixo do normal 14,5 a 20 
Peso normal 20 a 24,9 
Sobrepeso 25 a 29,9 
Obesidade 30 a 39,9 

Obesidade mórbida Igual ou acima de 40 
 

 

QUESTÃO 148 *********************
Uma indústria fabrica um único tipo de produto

e sempre vende tudo o que produz. O custo total
para fabricar uma quantidade q de produtos é dado
por uma função, simbolizada por CT, enquanto o
faturamento que a empresa obtém com a venda da
quantidade q também é uma função, simbolizada
por FT. O lucro total (LT) obtido pela venda da
quantidade q de produtos é dado pela expressão
LT(q) = FT(q) – CT(q). Considerando-se as funções
FT(q) = 5q e CT(q) = 2q + 12 como faturamento e
custo, qual a quantidade mínima de produtos que a
indústria terá de fabricar para não ter prejuízo?

(A) 0
(B) 1
(C) 3
(D) 4
(E) 5

QUESTÃO 149 *********************

Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br.
Acesso em: 28 abr. 2010

O polígono que dá forma a essa calçada é
invariante por rotações, em torno de seu centro, de

(A) 45°.
(B) 60°.
(C) 90°.
(D) 120°.
(E) 180°.

QUESTÃO 150 *********************
O atletismo é um dos esportes que mais se

identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra
uma pista de atletismo. A pista é composta por oito
raias e tem largura de 9,76 m. As raias são numeradas
do centro da pista para a extremidade e são
construídas de segmentos de retas paralelas e arcos
de circunferência. Os dois semicírculos da pista são
iguais.

Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando
uma volta completa, em qual das raias o corredor
estaria sendo beneficiado?

(A) 1
(B) 4
(C) 5
(D) 7
(E) 8

QUESTÃO 151 *********************
A figura apresenta informações biométricas de

um homem (Duílio) e de uma mulher (Sandra) que
estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das
atividades físicas (corrida). Para se verificar a escala
de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite
verificar o Índice de Massa Corporal (IMC). Esta
fórmula é apresentada como IMC = m/h2, onde m é
a massa em quilogramas e h é altura em metros.

O PERFIL DOS NOVOS CORREDORES

No quadro é apresentada a Escala de Índice
de Massa Corporal com as respectivas categorias
relacionadas aos pesos.

Nova Escola. Nº172, maio 2004.

A partir dos dados biométricos de Duílio e Sandra
e da Escala de IMC, o valor IMC e a categoria em que
cada uma das pessoas se posiciona na Escala são

(A) Duílio tem o IMC 26,7 e Sandra tem o IMC 26,6,
estando ambos na categoria de sobrepeso.

(B) Duílio tem o IMC 27,3 e Sandra tem o IMC 29,1,
estando ambos na categoria de sobrepeso.

(C) Duílio tem o IMC 27,3 e Sandra tem o IMC 26,6,
estando ambos na categoria de sobrepeso.

(D) Duílio tem o IMC 25,6, estando na categoria de
sobrepeso, e Sandra tem o IMC 24,7, estando
na categoria de peso normal.

(E) Duílio tem o IMC 25,1, estando na categoria de
sobrepeso, e Sandra tem o IMC 22,6, estando
na categoria de peso normal.
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QUESTÃO 152 *********************
Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na

região coberta pela caatinga, em quase 800 mil
2km  de área. Quando não chove, o homem do

sertão precisa e sua família precisam caminhar
quilômetros em busca da água dos açudes. A
irregularidade climática é um dos fatores que mais
interferem na vida do sertanejo.

Disponível em: http://www.wwf.org.br.
Acesso em: 23 abr. 2010.

Segundo este levantamento, a densidade
demográfica da região coberta pela caatinga, em
habitantes por km2, é de

(A) 250.
(B) 25.
(C) 2,5.
(D) 0,25.
(E) 0,025.

QUESTÃO 153 *********************
Muitas medidas podem ser tomadas em nossas

casas visando à utilização racional de energia
elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de
cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo
no banho. Um chuveiro com potência de 4800 kWh
consome 4,8 kW por hora.

Uma pessoa que toma dois banhos diariamente,
de 10 minutos cada, consumirá, em sete dias,
quantos kW?

(A) 0,8
(B) 1,6
(C) 5,6
(D) 11,2
(E) 33,6

QUESTÃO 154 *********************
Uma pessoa aplicou certa quantia em ações.

No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do
investimento e, no segundo mês, recuperou 20%
do que havia pedido.

Depois desses dois meses, resolveu tirar o
montante de gerado pela aplicação.

A quantia inicial que essa pessoa aplicou em
ações corresponde ao valor de

(A) R$ 4222,22.
(B) R$ 4523,80.
(C) R$ 5.000,00
(D) R$ 13.3000,00
(E) R$ 17.100,00

QUESTÃO 155 *********************
X e Y trabalham todos os dias, tendo direito a

uma folga semanal. De acordo com suas escalas
de trabalho, sabe-se que, em determinada semana,
X estará de folga na terça-feira e, após, cada seis
dias, enquanto Y estará de folga na quarta-feira e,
após, cada sete dias.

Contando-se os dias transcorridos a partir da
segunda-feira da referida semana até o primeiro
dia em que X e Y terão folga simultânea, obtém-se
um número igual a

(A) 40
(B) 41
(C) 42
(D) 43
(E) 44

QUESTÃO 156 *********************
O dono de uma oficina mecânica precisa de um

pistão das partes de um motor, de 68 mm de
diâmetro, para o conserto de um carro. Para
conseguir um, esse dono vai até um ferro velho e
lá encontra pistões com diâmetros iguais a
68,21 mm; 68,102 mm; 68,001 mm; 68,02 mm e
68,012 mm. Para colocar o pistão no motor que
está sendo consertado, o dono da oficina terá de
adquirir aquele que tenha o diâmetro mais próximo
do que ele precisa. Nessa condição, o dono da
oficina deverá comprar o pistão de diâmetro

(A) 68,21 mm
(B) 68,102 mm
(C) 68,02 mm
(D) 68,012 mm
(E) 68,001 mm

QUESTÃO 157 *********************
Um mecânico de uma equipe de corrida

necessita que as seguintes medidas realizadas em
um carro sejam obtidas em metros:

a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro;
b) altura b entre o solo e o encosto do piloto.

Ao optar pelas medidas a e b em metros, obtêm-
se, respectivamente,

(A)  0,23 e 0,16
(B)  2,3 e 1,6
(C)  23 e 16
(D)  230 e 160
(E)  2300 e 1600
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QUESTÃO 158 *********************
O medidor de energia elétrica de uma

residência, conhecido por “relógio de luz”, é
constituído de quatro pequenos relógios, cujos
sentidos de rotação estão indicados conforme a
figura:

A medida é expressa em kWh. O número obtido
na leitura é composto por 4 algarismos. Cada
posição do número é formada pelo último algarismo
ultrapassado pelo ponteiro.

O número obtido pela leitura em kWh, na
imagem, é

(A) 2614.
(B) 3624.
(C) 2715.
(D) 3725.
(E) 4162.

QUESTÃO 159 *********************
Café no Brasil

O consumo atingiu o maior nível da história no
ano passado: os brasileiros beberam o equivalente
a 331 bilhões de xícaras.

Veja. Ed. 2158. 31 mar. 2010.

Considere que a xícara citada na noticia seja
equivalente a, aproximadamente, 120 mL de café.
Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda
mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que
foi consumido no ano anterior. De acordo com essas
informações, qual a previsão mais aproximada para
o consumo de café em 2010?

(A) 8 bilhões de litros.
(B) 16 bilhões de litros.
(C) 32 bilhões de litros.
(D) 40 bilhões de litros.
(E) 48 bilhões de litros.

QUESTÃO 160 *********************
Em 2010, um caos aéreo afetou o continente

europeu, devido à quantidade de fumaça expelida
por um vulcão na Islândia, o que levou ao
cancelamento de inúmeros voos.  Cinco dias após
o inicio desse caos, todo o espaço aéreo europeu
acima de 6 000 metros estava liberado, com exceção
do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos
internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.
Acesso em: 21 abr. 2010 (adaptado).

Considere que 1 metro equivale a
aproximadamente 3,3 pés.  Qual a diferença, em
pés, entre as altitudes liberadas na Finlândia e no
restante do continente europeu cinco dias após o
início do caos?

(A) 3390 pés.
(B) 9390 pés.
(C) 11200 pés.
(D) 19800 pés.
(E) 50800 pés.

QUESTÃO 161 *********************
Foi aplicado um teste contendo três questões

para um grupo de 80 alunos. O gráfico abaixo
representa a porcentagem de acerto dos alunos
por questão.

Suponha que 52 alunos acertaram pelo menos
duas questões e 8 alunos não acertaram nenhuma.
O número de alunos que acertaram as três questões
é:

(A) 44
(B) 40
(C) 12
(D) 20
(E) 30

QUESTÃO 162 *********************
Uma professora realizou uma atividade com seus

alunos utilizando canudos de refrigerante para
montar figuras, onde cada lado foi representado
por um canudo. A quantidade de canudos (C) de
cada figura depende da quantidade de quadrados
(Q) que formam cada figura. A estrutura de
formação das figuras está representada a seguir.

Que expressão fornece a quantidade de
canudos em função da quantidade de quadrados
de cada figura?

(A) C = 4Q
(B) C = 3Q + 1
(C) C = 4Q – 1
(D) C = Q + 3
(E) C = 4Q – 2
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QUESTÃO 163 *********************
Em canteiros de obras de construção civil é

comum perceber trabalhadores realizando medidas
de comprimento e de ângulos e fazendo
demarcações por onde a obra deve começar ou se
erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas
marcas no chão plano. Foi possível perceber que,
das seis estacas colocadas, três eram vértices de
um triângulo retângulo e as outras três eram os
pontos médios dos lados desse triângulo, conforme
pode ser visto na figura, em que as estacas foram
indicadas por letras.

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N
deveria ser calçada com concreto.

Nessas condições, a área a ser calcada
corresponde

(A) a mesma área do triângulo AMC.
(B) a mesma área do triângulo BNC.
(C) a metade da área formada pelo triângulo ABC.
(D) ao dobro da área do triângulo MNC.
(E) ao triplo da área do triângulo MNC.

QUESTÃO 164 *********************
A ideia de usar rolos circulares para deslocar

objetos pesados provavelmente surgiu com os
antigos egípcios ao construírem as pirâmides.

Representando por R o raio da base dos rolos
cilíndricos, em metros, a expressão do deslocamento
horizontal y do bloco de pedra em função de R,
após o rolo ter dado uma volta completa sem
deslizar, é

(A) y = R.
(B) y = 2R.
(C) y = R.
(D) y = 2R.
(E) y = 4R.

QUESTÃO 165 *********************
A relação da resistência elétrica com as

dimensões do condutor foi estudada por um grupo
de cientistas por meio de vários experimentos de
eletricidade. Eles verif icaram que existe
proporcionalidade entre:

- resistência (R) e comprimento (), dada a
mesma secção transversal (A);

- resistência (R) e área da secção transversal
(A), dado o mesmo comprimento () e

- comprimento () e área da secção transversal
(A), dada a mesma resistência (R).

Considerando os resistores como fios, pode-se
exemplificar o estudo das grandezas que influem
na resistência elétrica utilizando as figuras
seguintes.

Disponível em http://www.efeitojoule.com.
Acesso em: abr. 2010 (adaptado)

As figuras mostram que as proporcionalidades
existentes entre resistência (R) e comprimento (),
resistência (R) e área da secção transversal (A), e
entre comprimento () e área da secção transversal
(A) são, respectivamente,

(A) direta, direta e direta.
(B) direta, direta e inversa.
(C) direta, inversa e direta.
(D) inversa, direta e direta.
(E) inversa, direta e inversa.

QUESTÃO 166 *********************
Um satélite de telecomunicações, t minutos após

ter atingido sua órbita, está a r quilômetros de distância
do centro da Terra. Quando r assume seus valores
máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu
e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse
satélite, o valor de r em função de t seja dado por

Um cientista monitora o movimento desse satélite
para controlar o seu afastamento do centro da Terra.
Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de
r, no apogeu e no perigeu, representada por S.

O cientista deveria concluir que, periodicamente,
S atinge o valor de
(A) 12 765 km.
(B) 12 000 km.
(C) 11 730 km.
(D) 10 965 km.
(E) 5 865 km.

   



5865

r t
1 0,15.cos 0,06t

 

2 2
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QUESTÃO 167 *********************
A disparidade de volume entre os planetas é

tão grande que seria possível colocá-los uns dentro
dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos.
Marte é o segundo menor: dentro dele cabem três
Mercúrios. Terra é o único com vida: dentro dela
cabem sete Martes. Netuno e o quarto maior: dentro
dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos
planetas: dentro dele cabem 23 Netunos.

Revista Veja. Ano 41, nº. 26, 25 jun. 2008 (adaptado)

Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras
cabem dentro de Júpiter?

(A) 406
(B) 1 334
(C) 4 002
(D) 9 338
(E) 28 014

QUESTÃO 168 *********************
A classificação de um país no quadro de

medalhas nos Jogos Olímpicos depende do número
de medalhas de ouro que obteve na competição,
tendo como critério de desempate o número de
medalhas de prata seguido do número de medalhas
de bronze conquistados. Nas Olimpíadas de 2004,
o Brasil foi o décimo sexto colocado no quadro de
medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de
prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de
medalhas é reproduzida a seguir.

Disponível em: http://www.quadroademedalhas.com.br.
Acesso em: 05 abr. 2010 (adaptado).

Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de
ouro, 4 de prata e 10 de bronze, sem alterações
no numero de medalhas dos demais países
mostrados no quadro, qual teria sido a classificação
brasileira no quadro de medalhas das Olimpíadas de
2004?

(A) 13°
(B) 12°
(C) 11°
(D) 10°
(E) 9°

QUESTÃO 169 *********************
Pensando em contribuir com uma alimentação

mais saudável para a sua família, o Sr. João está
planejando uma horta em um espaço retangular de
1,56 m por 84 cm, disponível em seu quintal.
Ele inicia o preparo da horta dividindo o comprimento
e a largura do terreno em partes iguais, todas de
mesma medida inteira, quando expressas em
centímetros.

Dessa maneira, o Sr. João formou, na superfície
do terreno, um quadriculado composto por
quadrados congruentes de modo que as medidas
das arestas de cada quadrado tivessem o maior
valor possível.Sua intenção é plantar, no centro de
cada quadrado obtido, uma única muda.

Nessas condições, a quantidade máxima de
mudas que pode ser plantada é

(A) 54.
(B) 76.
(C) 91.
(D) 120.
(E) 144.

QUESTÃO 170 *********************
Nosso calendário atual é embasado no antigo

calendário romano, que, por sua vez, tinha como
base as fases da lua. Os meses de janeiro, março,
maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem
31 dias, e os demais, com exceção de fevereiro,
possuem 30 dias. O dia 31 de março de certo ano
ocorreu em uma terça-feira.

Nesse mesmo ano, qual dia da semana será o
dia 12 de outubro?

(A) Domingo.
(B) Segunda-feira.
(C) Terça-feira.
(D) Quinta-feira.
(E) Sexta-feira.

Classificação País Medalhas 
de ouro 

Medalhas 
de prata 

Medalhas 
de bronze 

Total de 
medalhas 

8º Itália 10 11 11 32 

9º Coreia do Sul 9 12 9 30 

10º Grã-Bretanha 9 9 12 30 

11º Cuba 9 7 11 27 

12º Ucrânia 9 5 9 23 

13º Hungria 8 6 3 17 
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O QUE AS MULHERES PENSAM  

QUE OS HOMENS PREFEREM 

72% 

das mulheres têm 
certeza de que os 

homens odeiam ir ao 
shopping 

65% 

pensam que os 
homens preferem 

mulheres que façam 
todas as tarefas da 

casa 

No entanto, apenas 

39% 

dos homens disseram 
achar a atividade 

insuportável 

No entanto, 

84% 

deles disseram 
acreditar que as 

tarefas devem ser 
divididas entre o 

casal 

 

QUESTÃO 171 *********************
Uma pesquisa foi realizada para tentar descobrir,

do ponto de vista das mulheres, qual é o perfil da
parceira ideal procurada pelo homem do séc. XXI.
Alguns resultados estão apresentados no quadro
abaixo.

Correio Braziliense, 29 jun. 2008 (adaptado).

Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres,
então a quantidade delas que acredita que os
homens odeiam ir ao shopping e pensa que eles
preferem que elas façam todas as tarefas da casa é

(A) inferior a 80.
(B) superior a 80 e inferior a 100.
(C) superior a 100 e inferior a 120.
(D) superior a 120 e inferior a 140.
(E) superior a 140.

QUESTÃO 172 *********************
A figura a seguir mostra a porcentagem de

oxigênio (O2) presente na atmosfera, ao longo de
4,5 bilhões de anos, desde a formação da Terra
até a era dos dinossauros.

Considere que a escala de tempo fornecida seja
substituída por um ano de referência, no qual a
evolução química é identificada como 1º de janeiro
à zero hora e a era dos dinossauros como dia 31 de
dezembro às 23h59 min e 59,99 s.

Desse modo, nesse ano de referência, a
porcentagem de oxigênio (O2) presente na
atmosfera atingiu 10% no

(A) 1º bimestre.
(B) 2º bimestre.
(C) 2º trimestre.
(D) 3º trimestre.
(E) 4º trimestre.

QUESTÃO 173 *********************
Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou

como herança um terreno retangular de 3 km x 2
km que contém uma área de extração de ouro
delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a
partir do canto inferior esquerdo da propriedade.
Dado o maior valor da área de extração de ouro, os
irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo
que cada um ficasse com a terça parte da área de
extração, conforme mostra a figura.

Em relação à partilha proposta, constata-se
que a porcentagem da área do terreno que coube
a João corresponde, aproximadamente, a

(considere 
3

3
= 0,58)

(A) 50%.
(B) 43%.
(C) 37%.
(D) 33%.
(E) 19%.
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QUESTÃO 174 *********************
As condições de saúde e a qualidade de vida

de uma população humana estão diretamente
relacionadas com a disponibilidade de alimentos e
a renda familiar. O gráfico I mostra dados da
produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e
trigo e do crescimento populacional, no período
compreendido entre 1997 e 2003. O gráfico II
mostra a distribuição da renda familiar no Brasil, no
ano de 2003.

Considere que três debatedores, discutindo as
causas da fome no Brasil, chegaram às seguintes
conclusões:

Debatedor 1 – O Brasil não produz alimento
suficiente para alimentar sua população. Como a
renda média do brasileiro é baixa, o País não
consegue importar a quantidade necessária de
alimentos e isso é a causa principal da fome.

Debatedor 2 – O Brasil produz alimentos em
quantidade suficiente para alimentar toda sua
população. A causa principal da fome, no Brasil, é
a má distribuição de renda.

Debatedor 3 – A exportação da produção agrícola
brasileira, a partir da inserção do País no mercado
internacional, é a causa majoritária da subnutrição
no País.

 

Considerando que são necessários, em média,
250 kg de alimentos para alimentar uma pessoa
durante um ano, os dados dos gráficos I e II,
relativos ao ano de 2003, corroboram apenas a
tese do(s) debatedor(es)

(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 1 e 3.
(E) 2 e 3.

QUESTÃO 175 *********************
A rampa de um hospital tem na sua parte mais

elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao
caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou
3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro.

A distância em metros que o paciente ainda
deve caminhar para atingir o ponto mais alto da
rampa é

(A) 1,16 metros.
(B) 3,0 metros.
(C) 5,4 metros.
(D) 5,6 metros.
(E) 7,04 metros.

QUESTÃO 176 *********************
Considere um ponto P em uma circunferência

de raio r no plano cartesiano. Seja Q a projeção
ortogonal de P sobre o eixo x, como mostra a figura,
e suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-
horário, uma distância d sobre a circunferência.

Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma
distância dada por

(A) 
dr 1 sen .
r

  
 

(B) 
dr 1 cos .
r

  
 

(C) 
dr 1 tg .
r

  
 

(D) 
rrsen .
d

 
 
 

(E)
rrcos .
d
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QUESTÃO 177 *********************

A população mundial está ficando mais velha,
os índices de natalidade diminuíram e a expectativa
de vida aumentou. No gráfico seguinte, são
apresentados dados obtidos por pesquisa realizada
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a
respeito da quantidade de pessoas com 60 anos
ou mais em todo o mundo. Os números da coluna
da direita representam as faixas percentuais. Por
exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas
com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos,
número entre 10% e 15% da população total nos
países desenvolvidos.

Em 2050,a probabilidade de se escolher,
aleatoriamente, uma pessoa com 60 anos ou mais
de idade, na população dos países desenvolvidos,
será um número mais próximo de

(A)
1
2

(B)
7
20

(C)
8
25

(D)
1
5

(E)
3
25

QUESTÃO 178 *********************

O gás natural veicular (GNV) pode substituir a
gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas
grandes cidades, essa possibilidade tem sido
explorada, principalmente, pelos táxis, que
recuperam em um tempo relativamente curto o
investimento feito com a conversão por meio da
economia proporcionada pelo uso do gás natural.
Atualmente, a conversão para gás natural do motor
de um automóvel que utiliza a gasolina custa
R$ 3.000,00. Um litro de gasolina permite percorrer
cerca de 10 km e custa R$ 2,20 enquanto um metro
cúbico de GNV permite percorrer cerca de 12 km e
custa  R$ 1,10 Desse modo, um taxista que percorra
6.000 km por mês recupera o investimento da
conversão em aproximadamente:

(A) 2 meses.
(B) 4 meses.
(C) 6 meses.
(D) 8 meses.
(E) 10 meses.

QUESTÃO 179 *********************
Na figura adiante, ABCDE é um pentágono

regular. A medida, em graus, do ângulo á é:

(A) 32°

(B) 34°

(C) 36°

(D) 38°

(E) 40°
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QUESTÃO 180 *********************

Para medir o perfil de um terreno, um mestre-
de-obras utilizou duas varas I(V  e IIV ),  iguais e
igualmente graduadas em centímetros, às quais foi
acoplada uma mangueira plástica transparente,
parcialmente preenchida por água (figura abaixo).
Ele fez 3  medições que permitiram levantar o perfil
da linha que contém, em sequência, os pontos

1 2 3P , P , P  e 4P .  Em cada medição, colocou as varas
em dois diferentes pontos e anotou suas leituras
na tabela a seguir. A figura representa a primeira
medição entre 1P  e 2P .

Ao preencher completamente a tabela, o
mestre-de-obras determinou o seguinte perfil para
o terreno:

(A)

(B)

(C)

 
Medição 

Vara I Vara II  
Diferença 

(LI - LII) (cm) 
Ponto 

Leitura 
LI (cm) 

Ponto 
Leitura 
LII (cm) 

1ª P1 239 P2 164 75 
2ª P2 189 P3 214 -25 
3ª P3 229 P4 174 55 

 

(D)

(E) 
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1º SIMULADO ENEM - PRÉ-VESTIBULAR 2012 - Data: ___/___/____

ALUNO(A): ________________________________________  TURMA: _______  Nº: _______

 Nota 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DO ENEM EXC. M.B. BOM MÉD. BAI. AUS. 
1 Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. 200 160 120 80 40 0 

2 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 200 160 120 80 40 0 

3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista. 200 160 120 80 40 0 

4 Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de 
argumentação. 200 160 120 80 40 0 

5 Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos direitos 
humanos. 200 160 120 80 40 0 


