
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A prova do Enem, que ocorre todos os anos, é constituída por 63 questões com cinco alternativas cada. O objetivo deste caderno de 
questões é fazer com que você se familiarize com o estilo das provas do Enem, pois são um pouco diferentes das provas que você 
está acostumado a fazer. Na prova do Enem, as questões não são divididas em disciplinas, mas parecem misturadas, com muitos 
testes interdisciplinares. As questões se relacionam a assuntos da atualidade, sempre com enunciados com várias informações. Por 
isso, leia-os com muito cuidado, buscando interpretar o que está sendo solicitado. Lembre-se sempre de interpretar o texto, gráfico, 
tabela ou o que a questão fornece como enunciado. Você deve raciocinar em função das informações recebidas. 
 
 O objetivo da prova do Enem é medir as habilidades e competências apresentadas pelos candidatos que terminaram o Ensino 
Médio. 
 O enfoque da prova do Enem está em cinco competências: 
  

• Dominar linguagens – capacidade de ler um texto, compreender a linguagem de uma ciência, interpretar uma ta-
bela ou gráfico. 

• Conhecer fenômenos – verificar se o aluno adquiriu alguns conhecimentos básicos. 
• Solucionar problemas – aplicar o conhecimento adquirido para resolver problemas. 
• Construir argumentações – analisar as informações previamente formuladas e decidir qual é a mais coerente 

com o problema proposto. 
• Elaborar propostas – tomar decisões que sejam benéficas para a sociedade. 

 
Essas cinco competências são cobradas na prova de maneira indireta e foram esmiuçadas em 21 habilidades.  
 

Como funciona este caderno de questões? 
 Este caderno contém questões no formato do Enem, algumas delas foram retiradas das provas do Enem e outras retiradas de 
simulados, vestibulares ou questões semelhantes.  
 Lembre-se da importância de você familiarizar-se com o tipo de questões propostas pelo Enem, resolvendo o máximo de 
questões deste caderno. Os testes têm cinco alternativas, leia cada questão com muita atenção e reúna o máximo de informações para 
resolver cada problema proposto.  
 

CRONOGRAMA ENEM 2014 : Provas: 8/11 (Sábado) e 9/11 (Domingo); Gabaritos: 12/11  
Resultado: janeiro de 2015. Site: <www.enem2014.org>. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º SIMULADO TECPUC – 2014 
Prova Objetiva – 10/10/2014 

 
 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

 
 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos professores aplicadores. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os professores aplicadores não 
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 

• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no cartão-resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
6. Preenchimento do cartão de redação. 
 

• Não se identificar no cartão de redação. 
• Não assinar o cartão de redação.  
• Escreva com letra legível, diferenciando a maiúscula da minúscula. 
• Mínimo de 8 (oito) palavras por linha. 
• Mínimo 15 linhas e máximo 20.  
• Não se identifique (não coloque seu nome) no texto. 
• O título não é obrigatório; caso opte por colocá-lo, deve compor um todo coerente e harmonioso com o texto e será contado 

como linha. 
• Não apresente seus argumentos sob forma de tópicos. 

 
 

 
3ª SÉRIES – INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 3 
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1. (ENEM/2013) A formação frequente de grandes volu-
mes de pirita (FeS2) em uma variedade de depósitos 
minerais favorece a formação de soluções ácidas fer-
ruginosas, conhecidas como “drenagem ácida de mi-
nas”. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado 
pelos cientistas e representa uma grande preocupa-
ção entre os impactos da mineração no ambiente. Em 
contato com oxigênio, a 25 °C, a pirita sofre reação, 
de acordo com a equação química: 

 
4 FeS2(s) + 15 O2(g) + 2 H2O(l) → 2 Fe2(SO4)3(aq) + 2 

H2SO4(aq) 

 
 

FIGUEIREDO, B. R. Minérios e ambiente. Campinas: 
Unicamp, 2000. 

Para corrigir os problemas ambientais causados por 
essa drenagem, a substância mais recomendada a 
ser adicionada ao meio é o:  

 
A) sulfeto de sódio. 
B) cloreto de amônio. 
C) dióxido de enxofre. 
D) carbonato de cálcio. 
E) dióxido de carbono. 

 
2. (PUCPR/2012) A magnetita é um mineral de óxido de 

ferro natural, de cor negra que sofre influência magné-
tica, constituindo um excelente minério de ferro. A 
magnetita é muito estudada por sua importância na 
indústria eletrônica e, recentemente, foi descoberta 
sua aplicação no tratamento e diagnóstico de câncer. 
A reação entre o ferro e o vapor d’água pode originar 
magnetita. Observe, a seguir, a equação química não 
balanceada do processo: 

 
Fe(s) + H2O(v)→ Fe3O4(s)  + H2(g) 

 
Analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A soma dos coeficientes inteiros da equação quí-

mica balanceada é 11. 
II. Quando reagem 4 mol de moléculas de vapor 

d’água, formam-se 232 g de hematita. 
III. Na reação de 4 mol de moléculas de vapor d’água 

com 5 mol de átomos de ferro, há um excesso de 
2 mol de átomos de ferro. 

IV. Quando reagem 72 g de vapor d’água, será libe-
rado1 mol de gás hidrogênio. 

 
Dados: (massas molares: Fe= 56 g/mol, O = 16 g/mol, 

H = 1 g/mol) 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I, II e III. 
B) I, III e IV. 
C) II e IV.  
D) III e IV. 
E) II e III. 

 

3. (ENEM/2012) No Japão, um movimento nacional para 
a promoção da luta contra o aquecimento global leva 
o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A 
ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a quantidade de 
CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos 
ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozi-
nha. 
Um hambúrguer ecológico? É pra já! Disponível em: 
http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

 
Considerando um processo de combustão completa 
de um gás de cozinha composto exclusivamente por 
butano (C4H10), a mínima quantidade desse gás que 
um japonês deve deixar de queimar para atender à 
meta diária, apenas com esse gesto, é de 

 
C4H10+  O2→   CO2  +  H2O 

Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 
 

A) 0,25 kg. 
B) 1,0 kg. 
C) 0,33 kg. 
D) 1,3 kg. 
E) 3,0 kg. 

 
4. (ENEM/2010) As mobilizações para promover um 

planeta melhor para as futuras gerações são cada vez 
mais frequentes. A maior parte dos meios de transpor-
te de massa é atualmente movida pela queima de um 
combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus 
causado por essa prática, basta saber que um carro 
produz, em média, cerca de 200 g de dióxido de car-
bono por km percorrido. 
Um dos principais constituintes da gasolina é o octano 
(C8H18). Por meio da combustão do octano é possível 
a liberação de energia, permitindo que o carro entre 
em movimento. 

 
C8H18  + O2→  CO2  +  H2O 

 
A equação que representa a reação química desse 
processo demonstra que 

 
A) no processo há liberação de oxigênio, sob a forma 

de O2. 
B) o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 

25 para 2 de octano. 
C) o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 

para 1 do octano. 
D) no processo há consumo de água, para que haja 

liberação de energia. 
E) o coeficiente estequiométrico para o gás carbôni-

co é de 9 para 1 do octano. 
 

5. (UFPR/2012) No litoral do Paraná há mais de 340 
sambaquis, que são sítios arqueológicos formados por 
conchas de moluscos e outros materiais ricos em car-
bonato de cálcio (CaCO3). Durante a construção de 
partes históricas de cidades como Morretes e Parana-
guá, o material de vários desses sítios foi aquecido a 
altas temperaturas, o que resultou em dois produtos, 
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que são a substância A, muito utilizada em argamas-
sas, e a substância B. A substância A também pode 
ser misturada com água para produzir cal apagada 
(hidróxido de cálcio), muito utilizada na pintura de am-
bientes. Já a substância B é amplamente utilizada em 
refrigerantes e outras bebidas, o que diminui o pH 
(aumenta a acidez) dessas bebidas. Supondo que o 
material em questão era composto apenas por carbo-
nato de cálcio, assinale a classificação das substân-
cias A e B.  

 
A) Ambos são óxidos básicos.  
B) A é um sal e B é um ácido.  
C) A é um sal e B é um óxido básico.  
D) A é um óxido básico e B é um óxido ácido 
E) Ambos são sais.  

 
 

FORMULÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. (PUC/2010) Julgue as assertivas a seguir a respeito 
das leis de Newton.  

 
I. É possível haver força na ausência de movimento.  
II. A força que impulsiona um foguete é a força dos 

gases de escape que saem da parte traseira do 
foguete, à medida que o foguete expele os gases 
para trás.  

III. Um par de forças de ação e reação sempre atuam 
no mesmo corpo. 

IV. É possível haver movimento na ausência de uma 
força.  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.  
B) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.  
C) Apenas a assertiva I é verdadeira.  
D) Todas as assertivas são falsas.  
E) Apenas a assertiva IV é verdadeira.  

 

7. (UFPR/2014/adaptada) Considere um edifício em 
construção, constituído pelo andar térreo e mais dez 
andares. Um servente de pedreiro deixou cair um 
martelo cuja massa é 0,5 kg a partir de uma altura do 
piso do décimo andar. Suponha que cada andar tem 
uma altura de 2,5 m e que o martelo caiu verticalmen-
te em queda livre partindo do repouso.  Considere a 
aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e o martelo 
como uma partícula. Despreze a resistência do ar, a 
ação do vento e a espessura de cada piso.  Levando 
em conta as informações dadas, analise as seguintes 
afirmativas: 

 
I. A velocidade do martelo ao passar pelo teto do 1º 

andar era 30 m/s. 
II. A energia cinética do martelo ao passar pelo piso 

do 4º andar era 75 J. 
III. Se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de 

queda seria o mesmo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente as afirmativas I e III são corretas. 
B) Somente a afirmativa II é correta. 
C) Somente as afirmativas II e III são corretas 
D) Somente a afirmativa I é correta. 
E) Nenhuma das afirmativas é correta 

 
8. (UFPR/2011) Um esporte muito popular em países do 

Hemisfério Norte é o “curling”, em que pedras de gra-
nito polido são lançadas sobre uma pista horizontal de 
gelo. Esse esporte lembra o nosso popular jogo de 
bocha. Considere que um jogador tenha arremessado 
uma dessas pedras de modo que ela percorreu 45 m 
em linha reta antes de parar, sem a intervenção de 
nenhum jogador. Considerando que a massa da pedra 
é igual a 20 kg e o coeficiente de atrito entre o gelo e 
o granito é de 0,02, assinale a alternativa que dá a es-
timativa correta para o tempo que a pedra leva para 
parar.  

 
A) Menos de 18 s.  
B) Entre 18 s e 19 s.  
C) Entre 23 s e 30 s. 
D) Entre 20 s e 22 s.  
E) Mais de 30 s.  

 
9. (UFPR/2012) Segundo a teoria cinética, um gás é 

constituído por moléculas que se movimentam desor-
denadamente no espaço do reservatório onde o gás 
está armazenado. As colisões das moléculas entre si 
e com as paredes do reservatório são perfeitamente 
elásticas.  Entre duas colisões sucessivas, as molécu-
las descrevem um MRU.  A energia cinética de trans-
lação das moléculas é diretamente proporcional à 
temperatura do gás.  Com base nessas informações, 
considere as seguintes afirmativas:  

 
I. As moléculas se deslocam todas em trajetórias 

paralelas entre si.  
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II. Ao colidir com as paredes do reservatório, a ener-
gia cinética das moléculas é conservada.  

III. A velocidade de deslocamento das moléculas 
aumenta se a temperatura do gás for aumentada. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Somente a afirmativa I é verdadeira.  
B) Somente a afirmativa II é verdadeira.  
C) Somente a afirmativa III é verdadeira.  
D) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  

 
10. (PUCPR/2010) Dona Maria do Desespero tem um 

filho chamado Pedrinho, que apresentava os sintomas 
característicos da gripe causada pelo vírus H1N1: tos-
se, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita 
de febre. Para saber a temperatura corporal do filho, 
pegou seu termômetro digital, entretanto, a pilha do 
termômetro tinha se esgotado. 
Como segunda alternativa, resolveu utilizar o termô-
metro de mercúrio da vovó, porém, constatou que a 
escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, 
sobrando apenas a temperatura mínima da escala 
35ºC e a temperatura máxima de 42ºC. Lembrou-se, 
então, de suas aulas de Termometria do Ensino Mé-
dio. Primeiro ela mediu a distância entre as tempera-
turas mínima e máxima e observou h= 10 cm. Em se-
guida, colocou o termômetro embaixo do braço do fi-
lho, esperou o equilíbrio térmico e, com uma régua, 
mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da tem-
peratura de 35ºC, ao que encontrou h = 5 cm. 

 
Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Pedrinho não estava com febre, pois sua tempera-

tura era de 36,5ºC. 
B) Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura 

era de 38,5ºC. 
C) Uma variação de 0,7ºC corresponde a um deslo-

camento de 0,1 cm na coluna de mercúrio. 
D) Se a altura da coluna de mercúrio fosse h = 2 cm 

a temperatura correspondente seria de 34ºC. 
E) Não é possível estabelecer uma relação entre a 

altura da coluna de mercúrio com a escala ter-
mométrica. 

 
11. (UNESP/2008) Paulo e Marta estão brincando de 

jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. 
Paulo joga um dardo, que atinge o alvo num ponto, 
que vamos denotar por P; em seguida, Marta joga ou-
tro dardo, que atinge um ponto denotado por M, con-
forme figura. 

 

 

Sabendo-se que a distancia do ponto P ao centro O 

do alvo é PO= 10 cm, que a distância de P a M é 

PM = 14 cm e que o ângulo PÔM mede 120°, à dis-
tância, em centímetros, do ponto M ao centro O é: 

 
A) 6. 
B) 12. 
C) 9. 
D) 8. 
E) 5. 

 
12. (UFPE 2004 - Adaptada) Uma ponte deve ser constru-

ída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilus-
trado na figura abaixo. Para calcular o comprimento 
AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em 
que B está, e medem-se os ângulos CBA = 57° e ACB 
= 59°. Sabendo que BC mede 30 m e usando sen 59° 
= 0,87 e sen 64° = 0,90, podemos dizer que a distân-
cia entre A e B mede: 

 

 
 

A) 30 m. 
B) 30,5 m. 
C) 29 m. 
D) 31 m. 
E) 32 m. 

 

13. (ESPN/2012) Sendo A = 








dc

ba
uma matriz quadrada 

de ordem 2, a soma de todos os elementos da matriz 
TAAM ⋅= é dada por: 

 
A)  (a + d)² + (b + c)² 
B) a² + b² + c² + d² 
C) (a + b + c + d)² 
D) (a + b)² + (c + d)² 
E) (a + c)² + (b + d)² 

 

14. (U. F. VIÇOSA-MG) Sabendo que 
3

1=senx  e 

ππ << x
2

, o valor de 
1cot

secseccos

−
−

gx

xx
é: 
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A) 
4

23−                           

B) 
4

23                            

C) 
3

22                      

D) 
3

22−                    

E) 3 
 
 

15. (FURG RS/2000) Num estacionamento, há x viaturas 
de 2 rodas, y viaturas de 4 rodas e z viaturas de 6 ro-
das, totalizando 30 viaturas e 124 rodas. Sabendo-se 
que o número de viaturas de 4 rodas é o dobro do 
número de viaturas de 2 rodas, então temos que x + y 
– z  vale: 

 
A) 2. 
B) 12. 
C) 16. 
D) 18. 
E) 24. 

 
16. (2º Simulado TECPUC – 2014) Leia o texto sobre a 

origem da dança. 
 

"Antes do homem se exprimir através de uma lingua-
gem oral, ele dançou. A dança foi a expressão do ho-
mem através da linguagem gestual. O homem estabe-
leceu posteriormente todo um código de sinais, gestos 
e expressões fisionômicas ao qual imprimiu vários rit-
mos. A dança então foi a primeira manifestação de 
comunicação do homem." 
Autor desconhecido. Disponível em: 
<http://www.ahistoria.com.br/danca/>. Acesso em: 01 de agosto de 
2014. 

 
Com base no texto acima, podemos afirmar que: 

 
A) A partir da comunicação oral, os primeiros ho-

mens puderam entrar em contato uns com os ou-
tros, permitindo uma combinação para novos mé-
todos de expressão. 

B) A linguagem gestual foi muito utilizada pelos ho-
mens primitivos devido ao fato de que, através de-
la, eles poderiam deixar seus desenhos em ca-
vernas representando seu cotidiano. 

C) A dança foi uma forma dos primeiros homens ex-
pressarem seus sentimentos, desejos e conquis-
tas e exporem esses sentimentos aos seus seme-
lhantes. 

D) A primeira forma de comunicação do homem foi a 
música, produzindo sons através de pedras e 
paus; a partir disso, a dança foi sendo incorporada 
aos poucos pelos povos primitivos. 

E) Os ritmos envolvendo as danças primitivas eram 
caracterizados pelas vivências dos primeiros ho-
mens, como a caça, a pesca e os serviços no 
campo. 

17. (2º Simulado TECPUC – 2014) Analise a imagem a 
seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacionando a imagem com o conteúdo de dança 
podemos concluir sobre ela que: 

 
A) Através da dança, os povos indígenas podiam fa-

zer treinamentos de combate e caça, aprimorando 
suas técnicas e habilidades com a espada. 

B) Com a chegada dos portugueses, as danças indí-
genas foram substituídas por ritmos comuns na 
Europa, principalmente os frequentes entre os je-
suítas. 

C) As celebrações dos povos indígenas tinham vá-
rios motivos: a vitória em uma guerra, preparação 
para colheita, volta das mulheres após a caça, a 
passagem da infância para a vida adulta e o início 
dos períodos de chuva. 

D) Os homens eram excluídos das danças e celebra-
ções das tribos, pois não poderiam usar vestimen-
tas e fazer gestos atribuídos as mulheres. 

E) Além de uma forma de expressão corporal, a dan-
ça foi utilizada também como um meio de religio-
sidade, uma maneira de fazer pedidos e agrade-
cimentos aos Deuses indígenas. 
 

18. (2º Simulado TECPUC – 2014) Leia o trecho da musi-
ca. 

 
"Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na 
canela 
Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que-
mexe com ela" 
Morena de Angola - Chico Buarque 

 
Ao analisarmos o trecho referido, podemos concluir 
que: 

 
A) A morena está se expressando através de uma 

forma de movimento, porém, não tendo domínio 
sobre o som produzido. 
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B) O chocalho pode desencadear algumas reações 
indesejadas na morena, pois está amarrado em 
sua canela. 

C) Com o chocalho amarrado em sua canela, a mo-
rena não pode andar sem produzir qualquer som, 
portanto, o chocalho é que mexe com ela. 

D) O trecho faz referência a uma dança, pois ambos 
elementos, o mexer da morena e o som do choca-
lho, unem movimento corporal e ritmo. 

E) O autor da música fez uma referência aos ele-
mentos da dança pelo movimento corporal produ-
zido apenas pela morena. 
 

19. (2º Simulado TECPUC – 2014) Analise a tirinha a 
seguir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Através do contexto da imagem, podemos afirmar 
que: 

 
A) A tirinha faz menção à cultura dos anos 1980 de-

vido à roupa usada na época e o estilo de dança. 
B) A imagem simboliza a expressão corporal e a va-

lorização do esporte. 
C) A tirinha representa o apreço dos personagens 

pela cultura do movimento corporal reproduzido 
por um dos indivíduos. 

D) Os movimentos corporais produzidos pelo perso-
nagem central fazem referência às modalidades 
de ginástica rítmica. 

E) A tirinha faz menção à cultura Hip Hop através da 
linguagem corporal e do estilo de dança caracte-
rístico do movimento. 

 

20. (2º Simulado TECPUC – 2014) Leia o texto a seguir: 
 

[...] Nas aulas de Educação Física a dança costuma 
ser um conteúdo rejeitado por muitos alunos e até por 
alguns professores. Muitos são os preconceitos contra 
essa prática, já que é costume ouvir “dança é coisa de 
menina”[...] 
RONDINELLI, Paula. Dança: história, ritmo e movimento. Disponível 
em: <http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/danca-historia-
ritmo-movimento.htm> Acesso em: 04 de Agosto de 2014. 

 
Utilizando o texto como suporte podemos afirmar  
sobre a dança que: 

 
A) Apesar de a dança sofrer com um preconceito cul-

tural, a prática está disseminada nas escolas e 
academias, sendo o maior número de praticantes 
homens. 

B) O conteúdo de dança sofre de um preconceito cri-
ado através dos estereótipos de que mulheres de-
vem realizar práticas corporais delicadas e har-
moniosas e homens práticas de vigor físico e con-
tato. 

C) A mídia exerce um papel determinante na criação 
de estereótipos, pois apresenta a dança como 
uma atividade exclusiva de classes sociais baixas. 

D) A dança, por ter como característica movimentos 
corporais harmoniosos e sua relação com ritmo e 
música, deve ser explorada unicamente por mu-
lheres. 

E) Através das aulas de Educação Física na escola, 
é possível diminuir esse preconceito da dança 
existente na sociedade utilizando práticas com di-
visões de gêneros nas aulas. 

 
21. (UFPR/2013) As figuras abaixo representam a varia-

ção do volume celular e da relação entrada/saída de 
água, ao longo do tempo, em três tipos celulares dife-
rentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. No 
tempo zero, as células foram mergulhadas em água 
pura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As figuras A, B e C correspondem, respectivamente, a: 

 
A) animal, protozoário e vegetal.    
B) animal, vegetal e protozoário.    
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C) protozoário, animal e vegetal.    
D) protozoário, vegetal e animal. 
E) vegetal, protozoário e animal.    

 
22. (UFPR/2013) A figura abaixo representa o transporte 

de elétrons (e-) pela cadeia respiratória presente na 
membrana interna das mitocôndrias. Cada complexo 
possui metais que recebem e doam elétrons de acor-
do com seu potencial redox, na sequência descrita. 
Caso uma droga iniba o funcionamento do citocromo c 
(cit. c), como ficarão os estados redox dos componen-
tes da cadeia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. (UFPR/2007) Culturas de células hepáticas humanas, 
mantidas sob condições adequadas a sua sobrevi-
vência, foram submetidas a diferentes situações expe-
rimentais, apresentadas na coluna I. Para cada uma, 
um resultado foi encontrado, e estes estão listados na 
coluna II. Numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

 
COLUNA I 

 
1. Elevação de temperatura (de 36 °C para 50 °C). 
2. Aumento da concentração de sais no meio de culti-
vo. 
3. Remoção de glicose do meio de cultivo. 
4. Adição de detergente ao meio de cultivo. 
5. Remoção do oxigênio. 

 
COLUNA II 

 

(   ) Células morrem por falta de importante fonte de 
energia. 
(    ) Células morrem por desnaturação das proteínas. 
(    ) Células morrem por anoxia. 
(  ) Células morrem por rompimento da membrana 
plasmática. 
(   ) Células diminuem de tamanho por perda de água. 

 
A) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.    
B) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.    
C) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.  
D) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.      
E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 
24. (UFPR/2012) Dois tipos de transporte que podem 

acontecer nas membranas plasmáticas são o trans-
porte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode 
acontecer por simples difusão do elemento a ser 
transportado através da bicamada lipídica da mem-
brana. Já o transporte ativo sempre depende de prote-
ínas que atravessam a membrana, às quais o elemen-
to a ser transportado se liga, desligando-se posterior-
mente do outro lado da membrana. Ambos os tipos de 
transporte estão esquematizados na figura abaixo. 
Com base nessas informações e nos conhecimentos 
de biologia celular, assinale a alternativa que apresen-
ta corretamente os gráficos de cada tipo de transpor-
te. 

 
 

 
 
A) 

 
 
 

 Complexo 1 Ubiquinona (UQ) Complexo 3 Complexo 4 

A) reduzido reduzido reduzido oxidado 
B) reduzido reduzido neutro oxidado 
C) oxidado oxidado reduzido reduzido 
D) oxidado oxidado neutro reduzido 
E) oxidado oxidado oxidado neutro 
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B) 

 
 
 

C) 
 

 
 
 

D) 
 

 
 
 

E) 
 

 
 
 

25. (UFPR/2008) Usualmente, denomina-se a célula libe-
rada pelas mulheres durante a ovulação de 'óvulo', 

mas o termo correto é 'ovócito secundário', pois a 
meiose ainda não foi completada. Sobre o assunto, 
considere o relato a seguir. Quatorze dias após a últi-
ma menstruação de Maria, um ovócito secundário foi 
liberado de um de seus ovários, seguindo pela tuba 
uterina. Como Maria tivera relação sexual há alguns 
minutos, havia uma quantidade considerável de es-
permatozoides no interior da tuba uterina. 
 
Considerando que o ovócito e os espermatozoides 
não apresentam nenhum tipo de alteração morfológica 
ou genética, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Poderia ocorrer fecundação, havendo a fusão dos 

núcleos diploides do ovócito secundário e do es-
permatozoide, formando um zigoto triploide.    

B) Não ocorreria a fecundação, pois isso só acontece 
quando óvulo e espermatozoides se encontram no 
útero.    

C) Poderia ocorrer fecundação, formando o zigoto, 
que iniciaria uma série de divisões mitóticas, de-
nominadas clivagens, para formar um embrião 
multicelular.    

D) Não ocorreria fecundação, pois o ovócito secun-
dário não está ainda pronto para receber o es-
permatozoide.    

E) Poderia ocorrer a fecundação, se o espermatozoi-
de penetrasse completamente no ovócito secun-
dário e seu flagelo fosse a seguir digerido pelos li-
sossomos do ovócito para a formação do zigoto.    
 

26. (2º Simulado TECPUC – 2014) “O golpe militar ocorri-
do em 1964, apesar de manter o direito ao voto tal 
como previsto desde 1946, criou vários instrumentos 
para que o poder fosse exercido sem contestação. As 
eleições para presidente e governadores passaram a 
ser indiretas, e os prefeitos das capitais passaram a 
ser nomeados pelo Executivo estadual. A sede da 
UNE – União Nacional dos Estudantes foi incendiada, 
e seus líderes perseguidos. Vários parlamentares, mi-
litantes políticos e sindicalistas foram presos. Os anti-
gos partidos políticos foram extintos, sendo substituí-
dos pela Arena – Aliança Renovadora Nacional, que 
apoiava o novo regime político, e o MDB – Movimento 
Democráticos Brasileiro, que fazia uma oposição mo-
derada ao governo”  
(DIMENSTEINS, Gilberto. 10 Lições de Sociologia, Democracia, di-
reito e liberdade p.184). 

 
Diante do regime político adotado pelos militares no 
Brasil, de 1964 a 1985, é CORRETO afirmar: 

 
A) A democracia representativa foi totalmente aboli-

da neste período, não existindo a escolha de polí-
ticos por meio de votos. 

B) Este regime político, pelas características aponta-
das no texto, pode ser considerado de caráter au-
toritário. 

C) Os direitos políticos foram assegurados a todos, 
inclusive a possibilidade de votar em deputados e 
senadores. 
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D) A perseguição a estudantes, parlamentares, mili-
tantes políticos e sindicalistas era necessária para 
que a democracia no regime militar pudesse ser 
implementada de maneira plena. 

E) Os dois partidos políticos neste período, a Arena e 
o MDB, eram oposição ao governo militar. 
 

27. (2º Simulado TECPUC – 2014) O AI-5 (Ato Institucio-
nal número 5) foi o auge do autoritarismo do governo 
militar brasileiro. Publicado em 1968, este decreto foi 
uma reação do governo às grandes manifestações 
populares ocorridas nas ruas do Rio de Janeiro em 
virtude da morte do estudante Edson Luis pela polícia 
e do discurso do deputado federal Márcio Moreira Al-
ves, considerado ofensivo às Forças Armadas 
(DIMENSTEINS, Gilberto, 10 Lições de Sociologia, Democracia, di-
reito e liberdade p.184). 

 
Entre as frases abaixo, assinale a que possui um ca-
ráter claramente antidemocrático e, por isso, poderia 
ser um dos itens do AI-5. 

 
A)  “Ninguém será submetido a tortura nem a trata-

mento desumano ou degradante”; 
B) “É livre a expressão da atividade intelectual, artís-

tica, científica e de comunicação, independente-
mente de censura ou licença”; 

C) “É inviolável a liberdade de consciência e de cren-
ça, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias”; 

D) “Aplicação, quando necessária, das seguintes 
medidas de segurança: liberdade vigiada; proibi-
ção de frequentar determinados lugares; domicílio 
determinado”; 

E) “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do mo-
rador, salvo em caso de flagrante delito ou desas-
tre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial”. 
 

28. (UERJ) Extrato da População 
 

Economicamente Ativa --- Proporção da renda total 
(%) 1960 ---- 1970 
Baixa (50%) ---------------------------------17,23 -----14,91 
Média baixa (30%)-------------------------27,92 ----22,85 
Média alta (15%) --------------------------26,66 ----27,38 
Alta (5%) ------------------------------------27,69 ----34,86 
Total (100%) ------------------------------100,00 ---100,00 

 
(MENDONÇA, Sônia Regina. Estado e economia no Brasil: opções 
de desenvolvimento. Rio de Janeiro: Graal, 1986) 

 
Relacionando os dados apresentados na tabela ante-
rior à performance da economia brasileira nos anos de 
1960 e 1970, podemos verificar a ocorrência de: 

 
A) crescimento salarial generalizado, em virtude dos 

incentivos oferecidos no período de 1964-1970. 

B) melhoria nas condições de vida, por causa do sa-
neamento econômico empreendido pelos primei-
ros governos militares. 

C) elevação do poder de compra das camadas popu-
lares, consequência da política de indexação sala-
rial instituída nos governos militares. 

D) devido ao crescimento da economia brasileira, as 
classes baixa e média baixa tiveram um ganho 
real em sua renda total. 

E) aumento da concentração de renda, decorrente 
da política econômica implementada no período. 
 

29. (2º Simulado TECPUC – 2014) “Vimos que, para pen-
sar a ideia de desvios institucionais, é fundamental ter 
em vista a noção de Direito: o império da lei institui 
aquilo que é normal e define, por sua vez, aquilo que 
é patológico, ou seja, o desviante da normalidade. A 
característica fundamental do Estado de Direito é o fa-
to de o império da lei não permitir qualquer tipo de pri-
vilégio ou uso indevido do poder. A lei está a serviço 
da sociedade para controlar o poder do Estado e não 
permitir seus desvios”  
(DIMENSTEINS, Gilberto, 10 Lições de Sociologia, Estado e desvi-
os institucionais, p. 197). 

 
Diante deste tema, podem ser considerados desvios 
institucionais: 

 
A) clientelismo, nepotismo, patronagem e corrupção. 
B) clientelismo, amizade, respeito às regras. 
C) nepotismo, falta de caráter, solidariedade. 
D) assassinato, indiferença, boa vontade. 
E) solidariedade, compromisso, ética. 

 
30. (PUCRIO/2007) A charge representa de modo irônico 

a prática do voto durante a Primeira República no 
Brasil (1889-1930). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com base nas informações contidas no documento e 
no seu conhecimento sobre o assunto, assinale a úni-
ca opção que NÃO apresenta uma característica cor-
reta. 

 
A) A Constituição de 1891 estabeleceu o voto direto, 

sendo considerados eleitores os cidadãos brasilei-
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ros maiores de 21 anos, excluídos os analfabetos, 
as mulheres, os praças militares e os membros 
das ordens religiosas. 

B) Embora a fraude eleitoral fosse uma prática co-
mum à época, as eleições cumpriam um papel es-
tratégico, abrindo brechas no interior do jogo de 
poder oligárquico e implicando uma série de pro-
cedimentos de negociação entre as elites e o elei-
torado. 

C) A instituição do voto secreto e obrigatório contri-
buía para que a maioria dos eleitores ficasse su-
jeita à pressão dos chefes políticos. 

D) A expressão “eleições a bico de pena” identificava 
um dos mais graves problemas do sistema eleito-
ral da Primeira República: a falsificação das atas 
eleitorais, alterando o número de votantes. 

E) No nível municipal, o coronel era o senhor dos 
chamados “currais eleitorais”, arregimentando os 
eleitores “de cabresto”, como o “Zé Burro” da ilus-
tração. 
 

31. (UNESP/2013) Em um documento rubricado pela 
Rede Global de Academias de Ciência (IAP), um gru-
po de pensadores da comunidade científica com sede 
em Trieste (Itália) que engloba 105 academias de todo 
o mundo alerta pela primeira vez sobre os riscos do 
consumo nos países do Primeiro Mundo e a falta de 
controle demográfico, principalmente nas nações em 
desenvolvimento. Na declaração da comunidade cien-
tífica se indica que as pautas de consumo exacerbado 
do Primeiro Mundo estão se deslocando perigosa-
mente para os países em desenvolvimento: os mi-
lhões de telefones celulares e toneladas de “junk food” 
que invadem os lares pobres são claros indicadores 
dessa problemática. A ausência nos países pobres de 
políticas de planejamento familiar ou de prevenção de 
gravidezes precoces acaba de configurar um sombrio 
cenário de superpopulação. 
 
‘“Trata-se de dois problemas convergentes que pela 
primeira vez analisamos de forma conjunta”, afirma 
García Novo.  
(BARÓN, Francho. El País, 16.06.2012. Adaptado.) 
 
Um dos problemas relatados no texto está relacionado 
com: 

 
A) o aumento do nível de pobreza nos países subde-

senvolvidos. 
B) a hegemonia do planejamento familiar nos países 

do Terceiro Mundo. 
C) o declínio dos valores morais e religiosos na era 

contemporânea. 
D) a supremacia de tendências estatais de controle 

sobre a economia liberal. 
E) o irracionalismo das relações de consumo no 

mundo atual 
 

32. (UFMT/2012) A um determinado conjunto de práticas, 
ideias e pesquisas sociais durante o século XX con-
vencionou-se chamar de Escola de Frankfurt. A res-

peito do que fizeram e produziram seus principais au-
tores, é CORRETO afirmar: 

 
A)  Inspirados nos ideais iluministas, criaram concei-

tos como os de alienação, reprodutibilidade técni-
ca, indústria cultural e teoria da cultura; com base 
na leitura de autores neopositivistas como Karnap 
e Schlick, ao mesmo tempo faziam a proposta de 
revisão crítica do marxismo. 

B) Inspirados pela releitura de Kant - revisão do Ilu-
minismo numa nova forma - e pelas leituras de 
Schopenhauer e Nietzsche, criaram conceitos 
como os de teoria crítica e de alienação; partiram 
da idéia de cultura de massa criticando a evidente 
oposição entre marxistas e neomarxistas. 

C) Criaram conceitos como o de cultura de massa, 
reprodutibilidade social e teoria social, partindo de 
uma revisão crítica da obra de neopositivistas co-
mo Ernest Bloch e outros; baseados nos percal-
ços da Revolução Russa criticaram tanto posturas 
neopositivistas quanto neomarxistas.  

D) Inspirados nos ideais do Iluminismo - ainda, se-
gundo eles, não totalmente realizados - criaram 
conceitos como o de indústria cultural; partindo da 
leitura da obra de autores como Freud e Kant, cri-
ticaram o neopositivismo e procederam à releitura 
crítica do marxismo. 

E) Criaram as bases para uma filosofia voltada para 
a lógica racional. 

 
33. (UNESP/2013) A modernidade não pertence à cultura 

nenhuma, mas surge sempre contra uma cultura par-
ticular, como uma fenda, uma fissura no tecido desta. 
Assim, na Europa, a modernidade não surge como um 
desenvolvimento da cultura cristã, mas como uma crí-
tica a esta, feita por indivíduos como Copérnico, Mon-
taigne, Bruno, Descartes, indivíduos que, na medida 
em que a criticavam, já dela se separavam, já dela se 
desenraizavam. A crítica faz parte da razão que, não 
pertencendo a cultura particular nenhuma, está em 
princípio disponível a todos os seres humanos e cultu-
ras. Entendida desse modo, a modernidade não con-
siste numa etapa da história da Europa ou do mundo, 
mas numa postura crítica ante a cultura, postura que é 
capaz de surgir em diferentes momentos e regiões do 
mundo, como na Atenas de Péricles, na Índia do im-
perador Ashoka ou no Brasil de hoje. 
(CÍCERO, Antonio. Resenha sobre o livro “O Roubo da História”. 
Folha de S. Paulo, 01.11.2008. Adaptado) 

 
Com a leitura do texto, a modernidade pode ser  
entendida como: 
 
A) uma tendência oposta a diversas formas de de-

senvolvimento da autonomia individual. 
B) um movimento amplo de propagação da crítica 

racional a diversas formas de preconceito. 
C) um conjunto de princípios morais absolutos, dota-

dos de fundamentação teológica e cristã. 
D) uma tendência filosófica especificamente europeia 

e ocidental de crítica cultural e religiosa 
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E) um movimento filosófico desconectado dos princí-
pios racionais do iluminismo europeu. 

 
34. (UNICANTO/2010/adaptada) A Filosofia não nos torna 

milionários, não nos ergue às dignidades do Estado; é 
até bastante descuidada destas coisas. Pode, até não 
nos fazer subir a altos postos, ou responder todas as 
nossas perguntas. Mas, então, para que serve a Filo-
sofia?  

 
A) É a procura da verdade absoluta, sendo que se 

acha a dona desta.  
B) Para que se tenha uma vaga ideia do mundo gre-

go  
C) É o meio de mistificar o homem através de suas 

crenças e medos. 
D) É o meio de alienar as pessoas através do pen-

samento acrítico. 
E) É o instrumento pelo qual se procura da verdade, 

não a sua posse, sem se preocupar se vai achá-la 
ou não.  
 

35. (UNICANTO/2010) A Filosofia é uma disciplina bas-
tante abrangente em seu conteúdo de aprendizado, 
pois ela é vista como a mãe das outras ciências. Ora, 
é costume dizer que quando refletimos sobre a vida a 
partir de fundamentos filosóficos, quando debatemos 
filosoficamente o mundo, sempre iniciamos com ques-
tionamentos nem sempre fáceis de resolver. Com ba-
se nas afirmativas acima, assinale a única alternativa 
que NÃO está correta. 

 
A) Questões filosóficas não são feitas em vista de 

uma solução, mas como exigência do pensar.  
B) Não cabe nos questionamentos filosóficos direci-

onamento para um pensar único e perfeito.  
C) O pensamento não deve estar preso entre as pa-

redes da crença e do fundamentalismo. 
D) Elas não são formuladas para exigir da consciên-

cia humana o ato de pensar.  
E) A filosofia como disciplina que visa o pensamento 

crítico, possibilitando que o aluno pense de ma-
neira radical. 

 
(2º simulado TECPUC-2014) As questões 36 e 37 

referem-se ao texto abaixo: 
 
Menina chora ao pedir que irmãozinho "tão fofo" não  
cresça. 
Garotinha de cinco anos entra em prantos porque quer 
que irmão menor fique pequeno para sempre; cenas fo-
ram parar na internet. 
30 de julho de 2014  

 
36. Assinale a alternativa que traz a conjunção presente 

no período, bem como a ideia expressa por ela no 
contexto: “... Garotinha de cinco anos entra em pran-
tos porque quer que irmão menor fique pequeno para 
sempre...”. 

 
A) Porque – ideia de causa/explicação. 

B) Porque – ideia de finalidade. 
C) Quer que – ideia de finalidade 
D) Para – ideia de tempo. 
E) Que – ideia de contrariedade 

 
37. Trocando-se a palavra “porque” por outra de mesmo 

valor semântico, tem-se: 
 

A)  “...Garotinha de cinco anos entra em prantos por-
tanto quer que irmão menor fique pequeno para 
sempre...” 

B) “...Garotinha de cinco anos entra em prantos, pois 
quer que irmão menor fique pequeno para sem-
pre...” 

C) “...Garotinha de cinco anos entra em prantos , po-
rém quer que irmão menor fique pequeno para 
sempre...” 

D) “...Garotinha de cinco anos entra em prantos em-
bora quer que irmão menor fique pequeno para 
sempre...” 

E) “...Garotinha de cinco anos entra em prantos to-
davia quer que irmão menor fique pequeno para 
sempre...” 

 
38. (FUVEST-SP 2010) Assinalar a oração que começa 

com um adjunto adverbial de tempo: 
 
A) No dia seguinte, Fabiano voltou à cidade. 
B) Com certeza havia um erro no papel branco. 
C) Na porta, havia o recado dela. 
D) Não deviam tratá-lo assim. 
E) O que havia era safadeza. 

 
39. (2º simulado TECPUC-2014) Observe: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disponível em: <http://latuffcartoons.wordpress.com/>. Acesso em: 
29 julho 2014. 

 
Considere as seguintes afirmações: 

 
I. No primeiro balão, a expressão “no” é a fusão da 

preposição “em” + artigo “o”. 
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II. No segundo balão, a palavra “mas” é uma conjun-
ção que expressa a ideia de oposição. 

III. A palavra “mas” é uma conjunção e pode ser tro-
cada pela conjunção “ por isso”, sem perder o seu 
significado original. 
 

A) Somente a alternativa I está correta. 
B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
C) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
D) Somente a alternativa III está correta. 
E) Somente as alternativas I e III estão corretas. 
 

40. (UNESP/2011) Os esgotos _______________ gran-
des causadores de poluição, pois, ao não receberem 
o tratamento adequado, liberam à natureza diversos 
poluentes que ___________ a deterioração dos rios, 
lagos e oceanos. É no esgoto, também, que se 
____________ bactérias, vírus e larvas de parasitas, 
considerados nocivos. 
(http://www.educacao.cc/ambiental/causas-da-poluiçao-... Adapta-
do) 
 
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, 
no que se refere à concordância verbal e nominal, as 
lacunas do texto devem ser preenchidas, CORRETA 
e respectivamente, com: 

 
A) são considerado … provoca … encontram 
B) são considerados … provocam … encontram 
C) é considerado … provoca … encontram 
D) são considerados … provoca … encontra 
E) é considerado … provocam … encontra 

 
41. (2º SIMULADO TECPUC- 2014) Sobre a prosa regio-

nalista, característica da 2ª geração do Modernismo, 
assinale o que for CORRETO. 

 
A) Os problemas íntimos do homem são a base do 

regionalismo na literatura 
B) A prosa regionalista retrata angústias e conflitos 

de consciência. 
C) Sua característica principal é expor os grandes 

conflitos da alma humana. 
D) Apresenta os problemas da seca e focaliza as re-

giões do Brasil, em suas paisagens e tipos huma-
nos. 

E) O regionalismo na literatura é evidenciado na lin-
guagem, no vocabulário e no predomínio do as-
pecto psicológico sobre o ambiental. 

 
42. (2º SIMULADO TECPUC- 2014) Assinale a alternativa 

que contém apenas autores da 2º geração do Moder-
nismo brasileiro: 

 
A) Clarice Lispector, Monteiro Lobato, José Lins do 

Rego, e Guimarães Rosa. 
B) Carlos Drummond de Andrade, José de Alencar, 

Graciliano Ramos e Vinícius de Moraes. 
C) Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, 

Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. 
D) Rachel de Queirós, Machado de Assis, Clarice 

Lispector e Monteiro Lobato. 

E) Érico Veríssimo, Clarice Lispector, Monteiro Loba-
to e Graciliano Ramos. 
 

43. (UFPR/2013) Com base nos contos de Felicidade 
Clandestina, de Clarice Lispector, identifique as afir-
mativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 
(   ) O conto Amizade Sincera explicita uma tumultua-
da relação homossexual entre dois homens casados. 
(   ) Em O Primeiro Beijo, o protagonista vive o sofri-
mento quando, por equívoco, beija uma estátua em 
vez de sua namorada. 
(   ) Em A Quinta História, o narrador desenvolve re-
dundantemente episódios a partir de um mesmo en-
redo. 
(    ) No conto Come, Meu Filho, o menino faz digres-
sões filosóficas sobre o mundo num diálogo reticente 
com a mãe, durante a refeição. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência  
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A) V – V – V – F. 
B) F – V – F – V. 
C) V – F – V – V. 
D) V – F – V – F. 
E) F – F – F – V. 

 
44. (PUC/2014) Observe a seguinte passagem do conto 

Tentação, do livro Felicidade Clandestina, de Clarice 
Lispector: 

 
“Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. Na rua vazia 
as pedras vibravam de calor – a cabeça da menina 
flamejava. (...) Que fazer de uma menina ruiva com 
soluço? (...) Numa terra de morenos, ser ruivo era 
uma revolta involuntária. (...) Foi quando se aproximou 
a sua outra metade neste mundo, um irmão em Gra-
jaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo 
quente da esquina acompanhando uma senhora, e 
encarnada na figura de um cão. Era um basset lindo e 
miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um basset 
ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente da sua dona, ar-
rastando o seu comprimento. Desprevenido, acostu-
mado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmados. 
Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. 
Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos 
seres que estão prontos para se tornarem donos de 
outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo pa-
ra ter aquele cachorro. (...) Os pelos de ambos eram 
curtos, vermelhos”. 
(LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Roc-
co, 1998). 

 
I. Um dos aspectos mais destacados no conto é a 

sensação inicial de desconforto da menina prota-
gonista por não encontrar identificação com outros 
ao seu redor. Isso faz pensar nas temáticas da so-
lidão ontológica e da “experiência” do estrangeiro, 
recorrentes nas reflexões da ficção da autora. 
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II. A menina do conto “Tentação” sente-se atraída 
pela transgressão, que vem de sua condição de 
desajustada, carente da companhia e da referên-
cia de familiares. O fascínio que o cachorro lhe 
provoca a leva a pensar em possuí-lo, a fim de 
aplacar a solidão que sente. Há de sua parte a in-
tenção inicial de roubo do cão, logo repensada e 
abandonada devido a um súbito sentimento de 
culpa, que torna o final da narrativa melancólico. 

III. A condição da menina diante do cachorro é alvo 
de uma densa análise feita pelo narrador. É co-
mum na ficção de Clarice Lispector a indagação 
das motivações dos personagens, bem como os 
conflitos que perpassam as tomadas de decisão. 
A menina do conto, depois da experiência inicial 
de incômodo provocado pela “diferença” (real ou 
meramente percebida por ela), sente-se feliz por 
saber que há “outros” iguais a ela no mundo. Con-
tudo, embora deseje, ela sabe que não poderá fi-
car com o cachorro. Trata-se de outro aprendiza-
do: o das impossibilidades com que devemos 
aprender a conviver. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 

 
45. (ENEM/2013) Tudo no mundo começou com um sim. 

Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a 
vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da 
pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre 
houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais 
começou. [...] Enquanto eu tiver perguntas e não hou-
ver resposta continuarei a escrever. Como começar 
pelo início, se as coisas acontecem antes de aconte-
cer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros 
apocalípticos? Se esta história não existe, passará a 
existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois jun-
tos — sou eu que escrevo o que estou escrevendo. 
[...] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventa-
da pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 
Como eu irei dizer agora, esta história será o resulta-
do de uma visão gradual — há dois anos e meio ve-
nho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da 
iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde sa-
berei. Como que estou escrevendo na hora mesma 
em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria 
o começo — como a morte parece dizer sobre a vida 
— porque preciso registrar os fatos antecedentes. 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 
(fragmento). 

 
A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompa-
nha a trajetória literária de Clarice Lispector, culmina-
da com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da 
morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa 
peculiaridade porque o narrador: 

 

A) relata a história sem ter tido a preocupação de in-
vestigar os motivos que levaram aos eventos que 
a compõem. 

B) revela-se um sujeito que reflete sobre questões 
existenciais e sobre a construção do discurso. 

C) observa os acontecimentos que narra sob uma 
ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 

D) admite a dificuldade de escrever uma história em 
razão da complexidade para escolher as palavras 
exatas. 

E) propõe-se a discutir questões de natureza filosófi-
ca e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
 

(PUCS /2014) Leia o texto para responder às ques-
tões de números 46 a 50: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Our children give us strength": Kate and Gerry 
McCann speak about how they continue in search for 
Madd 
Nearly seven years after Maddie disappeared, her 
parents say they have pictures of her all over their 
house so that they will remember her 

 
1  Almost seven years after Madeleine McCann van-
ished from her family's holiday apartment in Portugal, 
her parents have spoken about how their other two 
children provide them with strength. 
2  Kate and Gerry McCann say that they have photo-
graphs of Maddie all over their house and keep their 
children,twins Sean and Amelie, who were two at the 
time, up to date with the progress of the police investi-
gation. 
3  Speaking to Lorraine Kelly this morning on ITV, 
the couple also spoke about how life for them is de-
fined before Madeleine disappeared and after. 
4  Saturday marks the seventh anniversary since 
Maddi evanished from the flat in Praia da Luz a few 
days before her fourth birthday. 
5  Lorraine asked where they get their strength and 
Gerry responded: "I get mine from Kate obviously." 
6  Kate added: "I think from each other, from our 
children,from our family and friends." 
7  Gerry said: "We have had unbelievable support, 
not just from those who are close to us, but the public 
support  
has been amazing." 
8  He continued: "Our life is defined pre and post the 
abduction unfortunately. Leading up to Portugal, hav-
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ing had three very young children and a tough two or 
three years, full on and working etc, we were just com-
ing through that. Life seemed good - really good. It's 
different now, because Sean and Amelie are really 
good kids, really happy and they bring tremendous 
amounts of joy so it's very much we were a family of 
five and now we are functioning as a family of four." 
9  Kate added: "It's seven years down the line and 
we have adapted, but still weeks and months rolling by 
is still incredibly significant for us. 
10  "Whether Madeleine had been found after a week, 
after six months, whether it's seven years and one 
week - that's better than 10 years or whatever, so it's 
really significant." 
11  When asked if they will ever give up, Kate re-
sponded: "If we haven't found Madeleine, or we have-
n't found what's happened, then we haven't done 
enough. There's still work to be done." 
12  Earlier, Kate backed a revamped alert system trig-
gered when missing children are kidnapped or their 
lives are at risk. 
13  She urged members of the public to sign up for 
Child Rescue Alerts, which will be overhauled later this 
month. 
14  She said: "When a child is abducted, families are 
devastated and entire communities are torn apart. The 
agony of not knowing where your child is is almost im-
possible to imagine. The helplessness is at times 
overwhelming." 
15  "But there is now something we can all do to help. 
Please sign up to receive alerts - you could save a 
child's life." 
16  The mother also spoke of how she would prefer to 
know the truth about what happened to her daughter, 
even if it is "the worst case scenario". 
17  She added: "But there is always the worst case 
scenario. That's always been a possibility and anyone 
who thinks that we're blinkered doesn't know us." 
18  The new system will allow alerts to be issued via 
text, email, social media, digital billboards and to the 
media. 
19  Members of the public can already sign up to re-
ceive alerts, although the new system will come into 
play on International Missing Children's Day on May 
25. 
20  A Child Rescue Alert was recently used in the hunt 
for murdered five-year-old April Jones, and the system 
is designed to make the most of the "golden hours" 
when a child goes missing. 
21  Charlie Hedges from the National Crime Agency, 
who helped co-ordinate the appeals, said: "The suc-
cess of Child Rescue Alert is down to each and every 
one of us. Now it's down to the public to sign up for the 
alerts so we can send the message as widely as pos-
sible when a child goes missing." 
22  Jo Youle, chief executive of the charity Missing 
People, said "Every minute after their disappearance 
is crucial to bringing a child home safely. Child Rescue 
Alert will now mean the public and companies can 
help - and hopefully save these children's lives." 
 

May 01, 2014 10:53 - By Richard Hartley-Parkinson for educational 
purposes, adapted from: <http://www.mirror.co.uk/news/uk-
news/madeleine-mccann-kate-gerry-say-3481925> 

 
46. Nos parágrafos 2 e 3, além do problema com a filha, o 

casal possui dois filhos que têm, atualmente: 
 

A) dois e sete anos. 
B) dois anos. 
C) nove anos. 
D) dois e nove anos. 
E) sete anos 

 
47. Nos parágrafos 5 e 6, o casal: 
 

A) ajuda-se mutuamente, com apoio da família e 
amigos. 

B) não é ajudado por ninguém. 
C) ajuda-se mutuamente e é ajudado pelo público. 
D) não conta com nenhum suporte da polícia. 
E) perdeu as esperanças de solucionar o caso. 

 
48. O parágrafo 11 nos informa que o casal: 
 

A) está num beco sem saída.  
B) continua a procurá-la. 
C) desistiu de procurar a filha. 
D) sofre com a ideia de não vê-la mais. 
E) tenta esconder os fatos dos dois filhos. 

 
49. No parágrafo 17, She added: "But there is always the 

worst case scenario. That's always been a possibility 
and anyone who thinks that we're blinkered doesn't 
know us", a palavra blinkered  significa: 

 
A) desesperados. 
B) mal-educados. 
C) ignorantes. 
D) contraproducentes. 
E) desencorajados. 

 
50. De acordo com o texto, os parágrafos 19 e 20 nos 

informam que, no dia 25 de maio de 2014, 
 

I. será lançado o programa Dia Internacional das 
Crianças Desaparecidas. 

II. será lançado o programa Alerta para a Recupera-
ção de Crianças. 

III. celebrar-se-á o Dia Internacional das Crianças 
Desaparecidas. 

IV. as autoridades discutirão problemas relacionados 
ao Alerta para a Recuperação de Crianças. 

V. todo o mundo terá acesso aos dois programas. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente II e III estão corretas. 
B) Somente V está correta. 
C) Somente IV e V estão corretas. 
D) Somente I está correta. 
E) Somente II está correta. 
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PROVA DE ESPANHOL – OPCIONAL 

 
(UTFPR/2012) LLEGARON LAS LEONCITAS A 

TUCUMÁN! 
 

Hoy, lunes 25, las Leoncitas arribaron a Tucumán pa-
ra llevar a cabo, desde el martes 26 hasta el jueves 28 
del corriente, la Concentración Nacional de Talentos. 
Tenemos el orgullo de decir que tendremos a cinco 
tucumanas en esta concentración. Daniela Domin-
guez, Vaninna Eguizábal y Solange Le Fort, Soledad 
"Luly" Staneff y Cecilia Salas. Durante el miércoles y 
el jueves continuarán con los entrenamientos en doble 
turno, y estos se llevarán a cabo en la cancha sintéti-
ca del Club Tucumán Rugby. Formará parte del cuer-
po técnico, el entrenador tucumano Alfredo "Fredy" 
Ortega.  
(Adaptado de http://lasleonas.tripod.com/argentina/ (id10.html) 

 
51. Señala la afirmación CORRECTA: 
 

A) El apodo del entrenador es Ortega. 
B) El nombre del entrenador es Fredy. 
C) El apellido de Cecilia es Salas.  
D) El apellido de este equipo es “las Leoncitas”. 
E) El apodo de Daniela es Domínguez. 

 
52. En la frase: “desde el martes 26 hasta el jueves 28 del 

corriente”, puede ser entendida como: 
 

A) del corriente año. 
B) del corriente día. 
C) de la corriente semana. 
D) del corriente fin de semana. 
E) del corriente mes.  

 
53. Indique la secuencia correcta de palabras que com-

pletan los huecos del texto: 
________ más importante es dar gracias _________ 
vida, vivir con rectitud, con el alma abierta. Iba cami-
nando y en el medio ________ camino me encontré 
una piedra que me enseñó que mi destino era rodar y 
rodar. 

 
A) el – al – de lo 
B) lo – por la – de el 
C) él – del – de el 
D) lo – a la – del 
E) el – a la  – del 

 
54. Marca la opción correcta de los días en portugués: 

 “LUNES 25 \ MARTES 26” 
 

A) 2ª feira \ 5ª feira. 
B) 5ª feira \ 2ª feira. 
C) 4ª feira \ 3ª feira. 
D) 2ª feira \ 6ª feira. 
E) 2ª feira \ 3ª feira. 

 
 

55. Marca la opción correcta de cuál  día que queda entre 
esos dos: 
“desde el martes 26 hasta el jueves 28 del corriente” 

 
A) Lunes. 
B) Miércoles. 
C) Domingo. 
D) Viernes. 
E) Sábado. 
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REDAÇÃO

 
(SEED/PR/2012) Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema: 
A corrupção no Brasil: o papel da sociedade na defesa do que é público. Selecione, organize e relacione, de for-
ma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

TEXTO 1 
 

O jeitinho brasileiro é uma forma de corrupção? 
 

Se a regra transgredida não causa prejuízo, temos o “jeitinho” positivo e, dirá eu, ético. Por exemplo: estou na fi-
la, chega uma senhora precisando pagar sua conta que vence aquele dia e pede para passar na frente. Não há o 
que reclamar dessa forma de “jeitinho”, que seria universal porque poderia ocorrer na maioria dos países conhe-
cidos, exceto talvez na Alemanha ou na Suíça, onde um trem sai às 14:57! E sai mesmo: eu fiz o teste.  
A questão sociológica que o “jeitinho” apresenta, porém, é outra. Ela mostra uma relação ruim com a lei geral, 
com a norma desenhada para todos os cidadãos, com o pressuposto que essa regra universal produz legalidade 
e cidadania! Eu pago meus impostos integralmente e por isso posso exigir dos funcionários públicos do meu país. 
Tenho o direito — como cidadão — de tomar conta da Biblioteca Nacional, que também é minha. Agora, se eu 
dou um jeito nos meus impostos porque o delegado da receita federal é meu amigo ou parente e faz a tal “vista 
grossa”, aí temos o “jeitinho” virando corrupção. A essas alturas, temos uma outra questão básica. Penso, por tu-
do isso, que a mídia tem um papel básico na discussão desses casos de amortecimento, esquecimento e jeitinho, 
porque ela ajuda a politizar o velho hábito que insiste em situar certos cargos e as pessoas que os empossam, 
como acima da lei; do mesmo modo e pela mesma lógica de hierarquias que colocam certas pessoas (negros, 
pobres e mulheres) implacavelmente debaixo da lei. O que faz com que a lei seja desmoralizada e quem a cum-
pre, estigmatizado como otário ou sub-cidadão. 
Disponível em: Roberto DaMatta - Professor, Antropólogo e escritor. Texto adaptado de: http://maniadehistoria.wordpress.com/o-jeitinho-
brasileiro/ 

 
TEXTO 2 

 
O 'be a bá' da corrupção e o seu significado 

 
A palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa "quebrado em pedaços", "apodrecido", "pútrido". Defi-
nida hoje simplificadamente como desvio do dinheiro público para fins particulares, a corrupção acaba impedindo 
o destino desses recursos para áreas essenciais na sociedade, como saúde, educação, segurança e transporte 
público. Na república romana, se referia à corrupção dos costumes. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/969698-veja-o-be-a-ba-da-corrupcao-e-o-seu-significado.shtml>.  

 
TEXTO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Disponível em:<http://acorrupcaonossadecadadia.wordpress.com/charges-e-cartuns/> 
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TEXTO 4 
 

Corrupção faz brasil perder uma Bolívia 
 

Cálculo feito a partir de informações de órgãos públicos de controle mostra que R$ 40 bilhões foram perdidos 
com a corrupção em sete anos, de 2002 a 2008, média de R$ 6 bilhões por ano. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/corrupcao/> 

 
 

ATENÇÃO  – sua redação será anulada se você (I) reproduzir a coletânea ou (II) fugir ao recorte temático (III) não 
escrever um texto dissertativo-argumentativo ou (IV) não atender ao número mínimo ou máximo de linhas. 
 
Importante: 
Escreva com letra legível, diferenciando a maiúscula da minúscula. 
Mínimo de 8 (oito) palavras  por linha. 
Mínimo 15 linhas  e máximo 20 linhas .  
Não se identifique (não coloque seu nome) no texto. 
O título não é obrigatório; caso opte por colocá-lo, deve compor um todo coerente e harmonioso com o texto e 
será contado como linha. 
Não apresente seus argumentos sob forma de tópicos. 
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FOLHA DE REDAÇÃO (rascunho) 

 
ALUNO (A): ___________________________________________ DATA:__/__/____  

NOTA: ________ TURMA: _________ 

_______________________________ 

 
 

1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
9____________________________________________________ 
10____________________________________________________ 
11____________________________________________________ 
12____________________________________________________ 
13____________________________________________________ 
14____________________________________________________ 
15____________________________________________________ 
16____________________________________________________ 
17____________________________________________________ 
18____________________________________________________ 
19____________________________________________________ 
20____________________________________________________ 
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