
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A prova do Enem, que ocorre todos os anos é constituída por 63 questões com cinco alternativas. 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 as-
suntos da atualidade, sempre com enunciados com várias informações. Por isso, leia-os com muito cuidado, buscando interpretar o que está sendo 
solicitado. Lembre-se de sempre 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 certa ciência, interpretar uma tabela 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. 
Estas 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 do 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. Leia cada questão com muita atenção; os testes têm cinco alternativas. 
Reúna o máximo de informações para resolver cada problema proposto.  
 
CRONOGRAMA ENEM 2016 – Site: <http://enem.inep.gov.br/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

1º SIMULADO TECPUC – 2016 
Prova Objetiva – 04/06/2016 

 

 
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.  
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
• 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. 

  Início da prova: 08 horas. 
 Término da prova: 12 horas. 
 

 
1ª SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 1 
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MATEMÁTICA 
 

1. (PUCPR – 2014) Em uma enquete, com 500 estudantes, sobre a preferência de cada um com três tipos diferentes de 
sucos (laranja, manga e acerola), chegou-se ao seguinte resultado: 300 estudantes gostam do suco de laranja; 200 
gostam do suco de manga; 150 gostam do suco de acerola; 75 gostam dos sucos de laranja e acerola; 100 gostam dos 
sucos de laranja e manga; 10 gostam dos três sucos e 65 não gostam de nenhum dos três sucos.  
O número de alunos que gostam dos sucos de manga e acerola é: 

 
A)   50.  
B)   60.  
C) 120.  
D)   80.  
E) 100 

 
2. (PUCPR – 2014) Numa turma do 3º ano do ensino médio da escola SABER, foi realizada uma pesquisa sobre a prefe-

rência quanto à leitura de obras da literatura brasileira. O resultado obtido foi o seguinte:  
 

- 28 alunos preferem obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis.  
- 20 alunos afirmaram que preferem a obra de Euclides da Cunha, Os Sertões.  
- 8 alunos responderam que gostam das duas obras.  
- 5 alunos não preferem qualquer das duas obras.  

 
Com base nesses dados, podemos afirmar que a turma que participou da pesquisa é constituída por:  

 
A) 56 alunos.  
B) 63 alunos.  
C) 35 alunos. 
D) 45 alunos.  
E) 40 alunos.  

 
3. (UFPR – 2011) Um concurso foi constituído de apenas 2 questões. 60 candidatos acertaram somente uma das ques-

tões, 52 acertaram a segunda questão, 20 acertaram ambas as questões e 42 erraram a primeira questão.  
Pode-se afirmar que a quantidade de candidatos que fizeram a prova era de:  

 
A) 110.  
B) 100.  
C)   90.  
D) 120.  
E)   80.  

 
4. (FATEC – 2009) Para a identificação de pacientes com sintomas de gripe influenza A, a Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) informou hoje que os voos procedentes do Reino Unido, Espanha e Nova Zelândia também serão 
inspecionados por uma equipe da agência e por médicos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infrae-
ro). Inicialmente, apenas os voos vindos do México, Canadá e Estados Unidos eram inspecionados. A decisão foi to-
mada durante reunião da Anvisa com representantes das companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e da Infraero, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.  
(Adaptado de: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/04/28/ult5772u3774.jhtm>. Acesso em: 09.05.2009.) 
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Em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que entre todas as pessoas a bordo (passageiros e tripulantes), algu-
mas haviam passado pela cidade do México.  
No diagrama, U representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo; P o conjunto dos passageiros; M o conjunto das 
pessoas que haviam passado pela cidade do México e A o conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza A.  
Considerando verdadeiro esse diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas que, de 
modo inequívoco, são aquelas caracterizadas como: 

 
A) passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México.  
B) tripulantes com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. 
C) passageiros com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México.  
D) tripulantes com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México.  
E) tripulantes sem sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. 

 
5. (UTFPR – 2013) Em relação aos principais conjuntos numéricos, é CORRETO afirmar que: 
 

A) Todo número racional é natural, mas nem todo número natural é racional. 
B) Todo número inteiro é natural, mas nem todo número natural é inteiro. 
C) Todo número real é natural, mas nem todo número natural é real. 
D) Todo número racional é inteiro, mas nem todo número inteiro é racional. 
E) Todo número irracional é real. 

 
GEOGRAFIA 

 
6. (UFPR – 2013). Sobre as formas de representação do espaço e a orientação nos mapas, considere as afirmativas a 

seguir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Projeção de Mercator (1569). Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/>. Acesso em: 13 jul. 2013.) 

 
I. Na projeção de Mercator, de 1569, a região colocada em destaque é a Europa, e os demais continentes ficam 

abaixo (sul), à esquerda (ocidente) ou à direita (oriente) dele, o que reflete uma visão eurocêntrica, que coloca a 
Europa no centro do mundo. 

II. A fixação da orientação norte na parte superior do mapa é uma convenção, sem base científica; um acordo para a 
padronização dos elementos cartográficos, o que torna a cartografia uma linguagem universal. 

 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2016 
Pág. 5/20 

 

 

III. Devido à esfericidade do planeta Terra, é possível representá-lo, no mapa, colocando qualquer ponto no seu cen-
tro. Se não existe um único centro da Terra, tampouco “em cima” ou “em baixo”, esta escolha é coerente com os 
objetivos de cada representação. 

IV. Os mapas são representações fidedignas da superfície terrestre, ou seja, todo mapa é uma representação real do 
local de interesse cartográfico. Essa exatidão tornou-se possível devido à tecnologia empregada na construção dos 
mapas atuais. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I e IV são corretas.  
B) Somente as afirmativas I, II e lll são corretas.  
C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
D) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 
7. (PUCPR) Um navio que, navegando pelo Atlântico, cruza o Trópico de Câncer e segue do norte para o sul, de tal forma que, 

observando-se no mapa, a trajetória percorrida é representada como uma reta. Esse percurso descrito no enunciado revela 
que o navio:   

 
I. seguirá passando por latitudes cada vez maiores até cruzar a linha equatorial. 
II. estará modificando constantemente a latitude, porém permanece na mesma longitude.  
III. estará se aproximando cada vez mais do meridiano de origem.  
IV. estará navegando pelas águas do hemisfério austral.  
V. estará se distanciando cada vez mais do Círculo Polar Ártico.  

 
Estão CORRETAS as afirmações:  

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

 
8. (ENEM – 2011) “O que mais há na Terra é paisagem (...) Não faltam cores a esta paisagem (...) Tem épocas do ano 

em que o chão é verde, outras, amarelo, e depois castanho ou negro.” 
(SARAMAGO, José. Levantando do chão. Caminho, Lisboa, 1979) 
 
O Brasil apresenta a maior parte de suas terras na zona intertropical da Terra, o que resulta em climas que não apre-
sentam as quatro estações definidas. Foge a essa consideração apenas o clima: 

 
A) Tropical de altitude 
B) Subtropical 
C) Equatorial 
D) Temperado 
E) Tropical litorâneo 

 
9. (UEL – 2013) Com o intuito de amenizar os impactos da intervenção humana sobre o planeta, a ONU tem promovido 

conferências globais, que resultam em documentos assinados por vários países, os quais se comprometem em adotar 
medidas ambientalistas. Dentre estes importantes documentos estão os “Protocolos de Kyoto”, criado em 1997, cujo 
aspecto de maior polêmica é:  

 
A) o entrave ao desenvolvimento econômico e tecnológico que o acordo representa para os países pobres, que deixarão 

de crescer e se modernizar. 
B) o pequeno número de países que ratificaram o acordo para reduzir a emissão de gases. 
C) a proposta de desindustrialização para os países ricos, que teriam de apresentar crescimentos econômicos negativos. 
D) a recusa dos Estados Unidos, maior emissor de gases do planeta, em assinar o acordo para reduzir gradativamente 

seus níveis de poluição atmosférica. 
E) o abandono do acordo pela Rússia, em fevereiro de 2005, fazendo com que o protocolo não entrasse em vigor. 
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10. (UFPR – 2013) Analisando o mapa abaixo, assinale a alternativa que identifica corretamente: 
 
       I. o nome da vegetação que ocupava originalmente as áreas representadas no mapa. 
       II. um dos fatores responsáveis pela redução dessas áreas na atualidade. 
       III. um aspecto que justifica sua importância para a sociedade. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) I. Matas tropicais e subtropicais; 
II. Secas prolongadas devido a fenômenos ocasionais como El Niño; 
III. Fornecimento de plantas específicas para a indústria farmacêutica. 

B) I. Savanas; 
II. Queimadas associadas à expansão da agropecuária; 
III. Biodiversidade, possuindo um dos mais ricos estoques genéticos do globo. 

C) I. Floresta pluviais (Rainforest); 
II. Processo de desertificação associado ao crescimento da atividade industrial; 
III. Biodiversidade, possuindo um dos mais ricos estoques genéticos do globo. 

D) I. Savanas; 
II. Processo de desertificação associado ao crescimento da atividade industrial; 
III. Megadiversidade, possuindo cerca 70% das espécies vegetais e animais do mundo. 

E) I. Florestas pluviais (Rainforest); 
II. Queimadas associadas à expansão da agropecuária; 
III. Megadiversidade, possuindo cerca de 70% das espécies vegetais e animais do mundo. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

11. (Enem – 2015)  
 

Obesidade causa doença 
 

A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Na-
ções Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais 
causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em 
cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quan-
do comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo de-
sencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de 
peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução.  
FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado).  

 
O texto apresenta uma reflexão sobre a saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como 
um problema, relacionando-o ao: 

 
A) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros.  
B) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. 
C) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas.  
D) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais.  
E) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. 
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12. (1° Simulado TECPUC 2016 – adaptada Enem 2010) O desenvolvimento das capacidades físicas (qualidades motoras 
passíveis de treinamento) ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade 
física predominante no movimento representado na imagem é:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) A agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção.  
B) A velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade 

máxima.  
C) A flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento, em uma ou mais articulações, sem causar lesões.  
D) A resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda da qualida-

de da execução.  
E) O equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma 

base. 
 

13. (1° Simulado TECPUC 2016 – adaptada UEM 2015) Sobre tempo livre, atividades de lazer e seu papel na vida do ser 
humano, marque o que for CORRETO. 

 
I. Na atualidade, as diversas camadas sociais e os diferentes setores da sociedade vêm experimentando profundas 

transformações sociais e econômicas, as quais produzem mudanças significativas no padrão e na quantidade de 
tempo livre disponível para o indivíduo usufruir.  

II. Lazer e tempo livre são sinônimos, pois ambos são o tempo liberto das obrigações do trabalho.  
III. A definição do lazer como direito social na Constituição Brasileira de 1988 é resultante de ato político realizado pe-

los trabalhadores, sendo eles os responsáveis por essa conceituação.  
IV. A educação para o lazer pode servir como meio de ampliação e de desenvolvimento do espírito crítico, sobretudo 

quando usada como ferramenta de defesa contra a homogeneização e a internacionalização dos conteúdos veicu-
lados pelos diversos meios de comunicação de massa.  

V. As atividades de tempo livre e de lazer podem ser classificadas em duas categorias: trabalho e repouso. 
 

É CORRETO apenas o que se afirma em:  
 

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

 
14. (1° Simulado TECPUC 2016) Desenvolvido por Lambert Quételet no fim do século XIX, o cálculo de IMC rapidamente 

se disseminou entre as comunidades científicas de todo o mundo, sendo largamente utilizado até os dias atuais. Entre 
as suas principais vantagens, destaca-se a facilidade de aplicação, visto que o índice é calculado de forma bastante 
simples, dividindo-se o peso (em kg) pela estatura ao quadrado (em metros). Sobre o IMC, é CORRETO afirmar que:  

 
A) é a medida mais precisa para conhecer se o individuo está abaixo do peso, com o peso normal, com sobrepeso ou 

obesidade. 
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B) representa uma medida muito precisa a respeito da composição corporal, podendo ser utilizada em estudos de lar-
ga escala por apresentar baixo custo. 

C) representa uma medida da distribuição da gordura corporal. Pessoas com IMC acima de 25 apresentam muita gor-
dura acumulada na região abdominal. 

D) é uma estimativa razoável para distinguir massa muscular e gordura corporal. 
E) representa apenas uma estimativa razoável da composição corporal, mais adequada para adultos que não sejam 

atletas ou que tenham massa muscular muito desenvolvida. 
 
15. (Enem – 2009) Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à 
atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu 
corpo – incluindo músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes – de forma eficiente em suas atividades cotidia-
nas; logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. A partir desse contex-
to, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando:  

 
A) apresenta uma postura regular. 
B) pode se exercitar por períodos curtos de tempo. 
C) pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independentemente de sua idade. 
D) pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada a intensa. 
E) pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são insuficientes para atividades  

intelectuais. 
 

HISTÓRIA 
 
16. (UFPR – 2015) Considere o texto abaixo. 
 

“O surgimento das moedas liga-se (…) a três transformações culturais notáveis da Grécia nos idos do século VII a.C. 
(…): o desenvolvimento da pólis (…) e da vida política (…), a complexificação crescente das trocas comerciais (…) [e] a 
alfabetização. ” 
(FUNARI, Pedro Paulo. Antiguidade Clássica: a História e a cultura a partir dos documentos. Campinas: Editora da Unicamp, 1995, p. 50.) 

 
A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre a Grécia antiga, assinale a alternativa que relaciona corretamente 
a pólis, a expansão grega e o desenvolvimento das moedas: 

 
A) A pólis era um tipo específico de organização social encontrada em Atenas e Esparta. No período em questão, es-

sas duas cidades-estado rivalizaram-se na expansão territorial, gerando a Guerra do Peloponeso. Ao final deste 
conflito, os atenienses derrotados fundaram colônias em regiões do Mediterrâneo e do mar Negro, aumentando a 
circulação de moedas. 

B) A pólis desenvolveu-se como uma cidade fortificada, caracterizando a ocupação da Magna Grécia por Esparta. A 
expansão grega ocorre devido à insuficiência de escravos nas cidades-Estado. Nas guerras realizadas no Mediter-
râneo, milhares de prisioneiros foram feitos escravos e vendidos nas colônias gregas, o que intensificou a circula-
ção de moedas. 

C) A pólis surgiu como solução para os conflitos entre Esparta e Atenas pelo domínio do restante da Grécia, consti-
tuindo-se como cidade autônoma fortificada, cujo isolamento a protegia de agressões. Isso permitiu a expansão 
comercial marítima de Atenas pelo Mediterrâneo, levando à formação de colônias e ao aumento da circulação de 
moedas nas trocas comerciais. 

D) A pólis foi a principal forma de organização social na Grécia, constituindo-se em cidades autônomas com governos 
e leis próprias. No século VII a.C., com o aumento demográfico e a concentração latifundiária, houve a expansão 
grega para regiões do Mediterrâneo e do mar Negro, causando intensa circulação de moedas para o comércio ma-
rítimo e terrestre. 

E) A pólis era um tipo de cidade-Estado que se desenvolveu em decorrência da expansão comercial grega, ocasio-
nando a fundação de colônias na Magna Grécia. Por conta de seu caráter autônomo, algumas cidades-Estado uni-
ram-se na Liga de Delos para conquistar territórios no Mediterrâneo, gerando aumento na atividade comercial gre-
ga e o uso de moedas. 
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17. (FGV – 2015) A colisão catastrófica dos dois anteriores modos de produção em dissolução, o primitivo e o antigo, veio 
a resultar na ordem feudal, que se difundiu por toda a Europa. 
(Anderson, P. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Trad. Porto: Afrontamento, 1982, p. 140.) 

 
O autor refere-se a três tipos de formações econômico-sociais nesse pequeno trecho. A esse respeito é CORRETO afirmar: 

 
A) O escravismo predominava entre os povos germânicos e tornou-se um ponto de intersecção com a sociedade  

romana. 
B) A síntese descrita refere-se à articulação entre o escravismo romano em crise e as formações sociais dos guerrei-

ros germânicos. 
C) A economia romana, baseada na pequena propriedade familiar, foi transformada a partir das invasões germânicas 

dos séculos IV a VI. 
D) Os povos germânicos desenvolveram a propriedade privada e as relações servis que permitiram a síntese social 

com os romanos. 
E) A transição para o escravismo feudal foi proporcionada pelos conflitos constantes nas fronteiras romanas devido à 

ofensiva dos magiares. 
 
18. (UFPR – 2009) Sobre a sociedade do Ocidente Medieval, considere as afirmativas abaixo. 
 

1) Na Alta Idade Média, ocorreu um acentuado processo de urbanização, seguindo o 
    modelo da urbanidade clássica 
2) Nessa sociedade, atribuía-se às crianças uma função na organização social e familiar 
    semelhante àquela estabelecida para os adultos. 
3) A noção de solidariedade familiar é um traço essencial da sociedade medieval. 
4) As mulheres, na sociedade medieval, eram totalmente excluídas da sucessão. Quando 
    casavam, recebiam como dote bens que seriam administrados pelo marido. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
 

19. (PUCPR – 2010) A peste negra matou mais da metade da população europeia em meados do século XIV. Causada 
pela bactéria Yersinia pestis, a doença representou uma ameaça às áreas mais pobres e infestadas de ratos. A partir 
do contexto das adversidades vividas na Europa desse período, marque a alternativa CORRETA. 

 
A) Esse período também é marcado pelo fortalecimento do poder e do prestígio do papado. O ideal medieval de uma 

comunidade cristã unificada e guiada pelo papa foi reforçado.  
B) Marca esse período a assinatura do Tratado de Verdun, que acabou com o reino construído por Carlos Magno.  
C) A peste negra influenciou, positivamente, o fortalecimento do poder dos senhores feudais e marcou o declínio das 

atividades comerciais. 
D) Pertence a esse período a série de conflitos conhecida como Guerra dos Cem Anos (1337-1453). Entre franceses 

e ingleses, essa guerra se iniciou no século XIV, perdurando até o século XV, e contribuiu para a formação dos Es-
tados Nacionais inglês e francês.  

E) O pensamento escolástico de Santo Agostinho (1225-1274) predomina nesse contexto em detrimento da perspec-
tiva cristã de São Tomás de Aquino (354-430). 

 
20. (PUCPR – 2006) Facilitando o comércio e evitando os perigos do transporte do dinheiro amoedado, surgiram os títulos 

de crédito, como cheques, letras de câmbio, conhecimentos de depósito, e outros, marcando inclusive o nascimento do 
direito comercial. 

 
Esses progressos comerciais tiveram origem: 

 
A) durante a Primeira Cruzada, que conquistou Jerusalém. 
B) nas feiras medievais. 
C) na iniciativa dos monarcas ingleses do final da Guerra dos Cem Anos. 
D) no livro de autoria de Marco Polo, que revelava idênticas práticas dos chineses. 
E) na corte portuguesa dos monarcas da dinastia de Avis. 
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SOCIOLOGIA 
 

21. (UEG – 2013) A sociologia nasce no séc. XIX após as revoluções burguesas sob o signo do positivismo elaborado por 
Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são:  

 
A) A sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o teológico, no 

qual predomina a religião positivista.  
B) A sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra porque tanto o su-

jeito quanto o objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente.  
C) O processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente leva-

ria a uma sociedade comunista. 
D) Nenhuma das alternativas anteriores. 
E) A sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências humanas devem uti-

lizar os mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra. 
 

22. (UFU – 2012) De um ponto de vista histórico, a Sociologia como disciplina científica surgiu ao longo do século XIX, 
como uma resposta acadêmica para os novos desafios da modernidade. Além das concepções advindas da Revolução 
Francesa e dos fortes impactos gerados pela Revolução Industrial na estrutura da sociedade, muitos outros processos 
também contribuíram para essa nova configuração da sociedade. Em seu desenvolvimento ao longo do século XIX, a 
Sociologia esperava entender:  

 
A) Os grupos sociais e as causas da desintegração social vigente.  
B) Como a Revolução Industrial encerrou a transição entre feudalismo e capitalismo, sem prejuízo da classe trabalha-

dora, pois foi beneficiada por esse processo.  
C) A subjetividade dos indivíduos nas pesquisas sociológicas, como uma disciplina científica com metodologia própria.  
D) A Revolução Francesa como um marco revolucionário que modificou o pensamento, apesar de manter as tradições 

aristocratas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
23. (UPE – 2013) Leia o texto a seguir:  

 
(...) grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII – e que se 
estenderam no século XIX – só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças 
provocadas pela revolução científico-tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a 
organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais 
duradouras, que perduram até os dias atuais.  
(DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004, p. 124).  
 
Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais 
complexas. Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens 
e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alterna-
tiva CORRETA: 

 
A) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII.  
B) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por 

meio do aumento de empregos.  
C) A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.  
D) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade.  
E) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu origem à Sociologia 

como ciência. 
 
24. (1º Simulado TECPUC 2016) A Escola é uma Instituição Social que surgiu em meados do século XVIII na França. Este 

modelo de ensino: 
 

A) Evoluiu no acesso às tecnologias, no entanto muito ainda se parece com o modelo antigo. 
B) Estagnou totalmente e m nada podemos observar mudanças. 
C) Evoluiu em todos os sentidos: tecnológico, metodológico e pedagógico. 
D) A escola não é uma instituição importante para a sociedade atual. 
E) A educação escolar é superior a todos os níveis de processos educativos existentes atualmente. 
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25. (1º Simulado TECPUC 2016) São características dos fatos sociais, de acordo com a Teoria de E. Dukheim: 
 

A) Exterioridade, coercitividade e pluralidade. 
B) Coercitividade, generalidade e civilidade. 
C) Pluralidade, exterioridade e generalidade. 
D) Civilidade, exterioridade e coercitividade. 
E) Exterioridade, coercitividade e generalidade. 

 
FILOSOFIA 

 
26. (Uenp – 2011) Mario Quintana, no poema “As coisas”, traduziu o sentimento comum dos primeiros filósofos da seguinte 

maneira: “O encanto sobrenatural que há nas coisas da Natureza! [...] se nelas algo te dá encanto ou medo, não me di-
gas que seja feia ou má, é, acaso, singular”. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com: 

 
A) Política, discutindo as formas de organização da polis e estabelecendo as regras da democracia. 
B) Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa. 
C) Epistemologia, procurando estabelecer as origens e limites do conhecimento verdadeiro.  
D) Cosmologia, estudando a origem do Cosmos, contrapondo a tradição mitológica das narrativas cosmogônicas  

e teogônicas. 
E) Ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade. 

 
27. (UFF – 2010)  

 
Como uma onda 

 
Nada do que foi será/ De novo do jeito que já foi um dia/ Tudo passa/ Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas/ Como um mar/ Num indo e vindo infinito Tudo que se vê não é/ Igual ao que a gente/ Viu há um 
segundo/ Tudo muda o tempo todo/ No mundo Não adianta fugir/ Nem mentir/ Pra si mesmo agora/ Há tanta vida lá fora/ 
Aqui dentro sempre/ Como uma onda no mar/ Como uma onda no mar/ Como uma onda no mar/ Lulu Santos e Nelson 
Motta 
 
A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e que usava 
uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa: “Não se entra duas vezes no 
mesmo rio”. 

 
Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se 
aproxima:  

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

 
28. (Unicentro – 2010) Leia o fragmento de um texto pré-socrático: 

 
“Ainda outra coisa te direi. Não há nascimento para nenhuma das coisas mortais, como não há fim na morte funesta, 
mas somente composição e dissociação dos elementos compostos: nascimento não é mais do que um nome usado pe-
los homens”. 
(EMPÉDOCLES. Apud ARANHA/ MARTINS. Filosofando: Introdução à Filosofia. 3. ed., São Paulo: Moderna, 2006. p. 86.). 

 
A respeito da relação entre mythos e logos (razão) no início da filosofia grega, analise as assertivas e assinale a alter-
nativa que aponta as CORRETAS: 

 
I. O fragmento acima denota a “luta de forças” opostas na massa dos membros humanos, que ora unem-se pelo 

amor – no início todos os membros que atingiram a corporeidade da vida florescente –, ora divididos pela força da 
discórdia, erram separados nas linhas da vida. Assim ocorre também com todos os outros seres na natureza. 

II. A verdade filosófica apresenta-se no pensamento de Empédocles através de uma estrutura lógica muito distante da 
“verdade” expressa nos relatos míticos dos gregos arcaicos. 
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III. Nascimento e morte, no texto de Empédocles, são apresentados por meio de representações míticas que o filósofo 
retira de uma tradição religiosa presente ainda em seu tempo. Essas imagens, consequentemente, se transpõem, 
sem deixarem de ser místicas, em uma filosofia que quer captar a verdadeira essência da realidade física. 

IV. O fragmento denota continuidade do pensamento mítico no início da filosofia, pois estão presentes ainda o uso de 
certas estruturas comuns de explicação. 

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

 
29. (UFF – 2011) Segundo Platão, as opiniões dos seres humanos sobre a realidade são quase sempre equivocadas, ilusó-

rias e, sobretudo, passageiras, já que eles mudam de opinião de acordo com as circunstâncias. Como age baseados em 
opiniões, sua conduta resulta quase sempre em injustiça, desordem e insatisfação, ou seja, na imperfeição da sociedade. 

 
Em seu livro A República, ele, então, idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que seu governo 
coubesse exclusivamente:  

 
A) aos tiranos, porque somente eles unificariam a sociedade sob a mesma vontade. 
B) aos mais ricos, porque somente eles saberiam aplicar bem os recursos da sociedade. 
C) aos demagogos, porque somente eles convenceriam a maioria a agir de modo organizado.  
D) aos filósofos, porque somente eles disporiam do conhecimento verdadeiro e imutável. 
E) aos guerreiros, porque somente eles teriam força para obrigar todos a agirem corretamente. 

 
30. (Instituto Federal/RS – 2010) A filosofia ocidental teve início com os pensadores anteriores a Sócrates, por isso chama-

dos de pré-socráticos, dos quais a maioria viveu em colônias gregas distantes de Atenas; destes pensadores pode-se 
dizer que:  

 
A) A mitologia tradicional grega fazia parte das suas doutrinas. 
B) Pitágoras e os seus discípulos dedicaram-se ao estudo da política e recusaram a interferência da matemática no 

estudo da cosmologia. 
C) Heráclito defendeu s ideia de permanência substancial e constante do ser, contra a noção de devir. 
D) Os naturalistas, ou fisiólogos da Jônia, dedicavam-se sobretudo ao estudo do cosmo, e muitos deles buscavam o 

princípio constitutivo do mundo em algum de seus elementos: ar, água, terra, ou fogo. 
E) Com os pré-socráticos a filosofia se constitui numa ciência particular e não mais no estudo da realidade total.  

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
31. (ENEM – 2015)  
 

Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro-ondas? 
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com frequência muito alta. Elas causam vibração nas moléculas de água, 
e é isso que aquece a comida. Se o prato estiver seco, sua temperatura não se altera. Da mesma maneira, se as for-
migas tiverem pouca água em seu corpo, podem sair incólumes. Já um ser humano não se sairia tão bem quanto es-
ses insetos dentro de um forno de micro-ondas superdimensionado: a água que compõe 70% do seu corpo aqueceria. 
Micro-ondas de baixa intensidade, porém, estão por toda a parte, oriundas da telefonia celular, mas não há comprova-
ção de que causem problemas para a população humana. 

        OKUNO. E. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 11 dez. 2013. 
 

Os textos constroem-se com recursos linguísticos que materializam diferentes propósitos comunicativos. Ao responder 
à pergunta que dá título ao texto, o autor tem como objetivo principal:  

 
A) apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas e de seu uso. 
B) divulgar resultados de recentes pesquisas científicas para a sociedade. 
C) defender o ponto de vista de que as ondas eletromagnéticas são inofensivas. 
D) alertar o leitor sobre os riscos de usar as micro-ondas em seu dia a dia. 
E) apontar diferenças fisiológicas entre formigas e seres humanos. 

 
 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2016 
Pág. 13/20 

 

 

32. (ENEM – 2015) 
 

Assum preto 
Tudo em  vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 

Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez  por ignorança 
Ou mardade das pió 

Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum  preto veve sorto 
Mas num pode avuá 

Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 

 
As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto 
de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de 
uma mesma regra a:  

 
A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 
B) flexão  verbal  encontrada em “furaro” e “cantá” 
C) redundância nas expressões “cego  dos óio” e “mata em frô”. 
D) pronúncia das  palavras “ignorança” e “avuá”. 
E) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 

 
33. (ENEM – 2013)  
 

Em bom  português 
 

No  Brasil,  as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não  é  somente pela gíria que a gente  é apanhada 
(aliás, não se  usa  mais a primeira  pessoa, tanto  do singular como  do plural: tudo  é “a gente”).  A própria   lingua-
gem  corrente vai-se renovando e a cada dia uma  parte do léxico cai em desuso. 
Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha  atenção para os que  falam assim: 
– Assisti a uma fita de  cinema com um artista que  representa muito bem. 
Os que acharam  natural essa frase, cuidado! Não saber dizer que  viram  um  filme  que trabalha  muito bem. E irão ao 
banho  de  mar  em vez de ir  à praia, vestido de roupa de  banho em  vez  de  biquíni, carregando guarda-sol em  vez 
de  barraca. Comprarão um automóvel em   vez de  comprar  um carro, pegarão  um defluxo em  vez  de  um resfria-
do,  vão andar  no  passeio em vez de  passear na calçada. Viajarão de  trem de  ferro e  apresentarão sua  esposa ou 
sua  senhora  em vez  de  apresentar  sua  mulher. 

        (SABINO, F. Folha de  S. Paulo, 13 abr. 1984) 
 

A língua varia  no  tempo, no  espaço e  em  diferentes  classes socioculturais. O texto exemplifica  essa característica 
da língua, evidenciando que:  

 
A) o  uso de  palavras  novas deve ser  incentivado em detrimento das antigas. 
B) o emprego de  palavras com  sentidos  diferentes caracteriza  diversidade geográfica. 
C) a utilização de inovações do léxico é  percebida na  comparação de  gerações. 
D) a pronúncia e o vocabulário são aspectos  identificadores da classe social a  que  pertence o falante. 
E) o modo de  falar  específico de pessoas de  diferentes faixas  etárias é  frequente em todas  as regiões. 

 
34. (1º Simulado TECPUC  2016) Leia as afirmações e responda: 
 

I. Metáfora é o emprego de uma palavra com sentido diferente do seu sentido usual, baseado em uma comparação 
implícita entre características comuns a dois elementos. 

II. Prosopopeia consiste em atribuir a seres inanimados características de seres animados, ou em atribuir característi-
cas humanas a seres irracionais.  

III. Eufemismo é uma forma de expressão que possibilita ao ouvinte (ou leitor) perceber, no enunciado, a intenção do 
falante de criticar, censurar ou ridicularizar alguém ou alguma coisa.  
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  Está(ão) CORRETA(s): 
 

A) As afirmações I e II. 
B) Apenas a afirmação I. 
C) Todas as afirmações. 
D) As afirmações II e III. 
E) Apenas a afirmação II. 

 
35. (UFPR – 2014) A primeira representação de Os dois ou o inglês maquinista aconteceu no Rio de Janeiro, capital do 

império, em 1845. Sobre essa comédia, considere as seguintes afirmativas:  
 

1. O negociante de escravos, o especulador inglês, o combatente da revolta no sul do país, a viúva preocupada em ca-
sar bem a filha são exemplos de personagens que retratam tipos característicos da sociedade da época, construídos 
por Martins Pena com grande densidade e aprofundamento psicológico.  
2. Os diálogos vivos e cômicos são resultado de um cuidadoso trabalho no uso de linguagem coloquial, de falas simul-
tâneas e entrecortadas, do xingamento em língua estrangeira (goddam), da exploração do som do francês (cou) em 
português e da fala caricata do inglês, que não conjuga os verbos e não faz distinção de gênero.  
3. Contemporâneo das primeiras publicações do romantismo brasileiro (O moço loiro, Joaquim Manuel de Macedo, 
1845; Primeiros Cantos, Gonçalves Dias, 1846), Martins Pena imprime a marca do estilo da época na sua peça, visível 
na idealização do amor e da pureza nos namoros da personagem Cecília.  
4. Embora a proibição do comércio negreiro seja um contexto fundamental, os escravos não têm fala na peça. A reali-
dade dos negros, no entanto, transparece de forma clara quando um meia-cara é entregue em um cesto como presente 
e no momento em que as chicotadas na escrava são tratadas como um fato tão natural que não chega a interromper a 
conversa com as visitas.  
5. A comédia de costumes de Martins Pena retoma alguns temas recorrentes na poesia satírica de Gregório de Mattos 
– funcionários corruptos, leis burladas como normalidade, dinheiro como móvel da sociedade – aproximando a socie-
dade pós-independência do século XIX da sociedade colonial do século XVII.  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.  
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
C) Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.  
D) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 
ARTES 

 
36. (1º Simulado TECPUC 2016) A arte Medieval tem importância significativa para entendermos o contexto da história no 

Ocidente. Nesse período as igrejas utilizavam com muita frequência vitrais e mosaicos dentro das suas dependências. 
Assinale qual a função dos vitrais dentro das igrejas. 

 
A) No período medieval, a função dos vitrais era a de iluminar os espaços internos das igrejas e criar um ambiente se-

reno e cheio de cores. 
B) Na Idade Média, as igrejas estavam perdendo fiéis por sua postura rígida e por isso resolveram utilizar a técnica de 

vitrais para colorir e causar uma melhor impressão nos fiéis. 
C) Os vitrais tinham a função tanto de instruir os fiéis através da leitura de imagens quanto de iluminar os espaços in-

ternos das igrejas. 
D) Os vitrais e suas armações de metal davam maior sustentação para as paredes altas e maciças das igrejas.  
E) Nas igrejas medievais não era permitida nenhuma outra manifestação artística que não fossem as técnicas de vitral 

e mosaico. 
 

37. (1º Simulado TECPUC 2016) O Renascimento foi um movimento cultural desenvolvido na Europa de 1300-1650. O 
mundo saía de um período guiado unicamente pelo culto ao divino e ao sobrenatural e entrava em outro momento, em 
que a arte e a ciência ganhava espaço de produção e discussão. Quais dos pontos a baixo são essenciais para enten-
dermos esse período?  

 
A) A arte abandona por completo os preceitos religiosos para dar vazão ao pensamento Humanista na representação de 

obras artísticas e na produção cientifica. 
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B) O Renascimento propõe o resgate da cultura greco-romana e, junto a isso, o resgate da Mitologia e da religião desses 
povos. 

C) Nesse período, a maioria dos artistas se recusava a produzir obras de arte para as igrejas católicas, mosteiros e conven-
tos por acreditarem que a arte precisava de liberdade e, para isso, era necessário se desvincular da religião.  

D) A arte renascentista privilegiava a escultura, pintura e literatura, deixando em segundo plano as demais manifestações 
artísticas. 

E) Resgate dos ideais da cultura greco-romana, a busca por um ideal humanista que estaria presente na literatura, ciência 
e arte. 

 
38. (1º Simulado TECPUC 2016) O teatro ocidental nasce na Grécia antiga, primeiro como culto religioso ao deus Dionísio, 

depois como entretenimento e manifestação cultural. Sobre o teatro grego, assinale qual a alternativa CORRETA.  
 

A) O teatro grego era constituído, fundamentalmente, pelas tragédias e pelas comédias. Nas tragédias, os gregos dis-
cutiam os problemas humanos, tais como as paixões e a justiça. As comédias satirizavam os costumes, o compor-
tamento humano e a própria sociedade. 

B) O teatro grego se difundiu através da apresentação de grandes grupos de teatro que se apresentavam nas acade-
mias de formação. 

C) A ascensão do teatro grego se deu em apresentações de tragédias e comédias em espaçosos salões fechados, 
onde essas peças de teatro aconteciam somente para as classes mais favorecidas. 

D) Eram espetáculos de dança e música que tinha como única função divertir a nobreza grega. Os espetáculos eram 
apresentados durante festividades aos deuses.  

E) As peças que compunham o teatro grego eram basicamente curtas, de cunho político ou romântico, e aconteciam 
nas praças públicas. 
 

39. (1º Simulado TECPUC 2016) “O século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas pela 
Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa. Po-
demos identificar vários movimentos artísticos, entre eles um grupo que buscava se libertar das convenções acadêmi-
cas em favor da livre expressão da personalidade do artista. Esses artistas buscavam a valorização do sentimento e da 
imaginação como princípio de criação”.   
(PROENÇA, Graça. História da Arte) 

 
A citação acima define um dos movimentos artísticos e literários que teve muita força no século XIX. Assinale a alterna-
tiva que o nomeia esse movimento CORRETAMENTE. 

 
A) Realismo. 
B) Romantismo. 
C) Renascimento. 
D) Impressionismo.  
E) Surrealismo. 

 
40. (1º Simulado TECPUC 2016) O Renascimento foi um período marcado por grandes artistas, que difundiam leis e regras 

de composição na pintura de obras de arte que são utilizadas até os dias atuais. Sobre o tema, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Representação de ícones sagrados, motivos florais, referência ao Oriente Médio. 
B) Claro escuro, utilização de nuances, motivos religiosos. 
C) Utilização do claro escuro, perspectiva, proporção. 
D) Representação de fatos políticos, valorização da natureza nas obras, perspectiva.  
E) Proporção, pintura com aquarela, nuances. 
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REDAÇÃO 
 
 

PROPOSTA DA REDAÇÃO 
 

(PUCPR – 2015 – Adaptado) 
 
Com base na leitura dos textos motivadores e em suas reflexões sobre o tema, escreva um texto dissertativo argumen-
tativo em que você aborde POSSÍVEIS CAUSAS E EFEITOS DA REALIDADE APRESENTADA. Selecione e organize 
ideias que respeitem os direitos humanos e sejam mobilizadas em defesa de um ponto de vista. 

 
Limite: 15 a 20 linhas. Não ultrapasse o final da 20ª linha. Não é necessário colocar um título. 

 
TEXTO I 

 

 
 
 

 
TEXTO II 

 
Desastres recentes com imigrantes no Mediterrâneo 

 
- Outubro de 2013: Mais de 360 pessoas, a maioria eritreus e somalis, morreram quando o barco afundou próximo a 
Lampedusa. 
- Setembro de 2014: Pelo menos 300 imigrantes naufragaram em Malta, quando traficantes de pessoas empurraram o 
barco depois que as pessoas a bordo se recusaram a mudar para uma embarcação menor. Sobreviventes disseram 
que era um "assassinato em massa". 
- Fevereiro de 2015: Pelo menos 300 imigrantes teriam se afogado quando quatro botes entraram em apuros depois de 
deixarem a Costa da Líbia com condições climáticas muito ruins. 
- Abril de 2015: Cerca de 400 imigrantes se afogaram quando o barco deles virou na costa da Líbia. 
- Abril de 2015: Cerca de 800 imigrantes teriam se afogado após o barco virar próximo a Lampedusa. 
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TEXTO III 
 

A tragédia explicada aos nossos filhos 
 

Artur, 5 anos e meio: 
– Mãe, por que essas pessoas vêm ao nosso país? 
– Porque estão desesperadas. 
– E por que as deixamos morrer no mar? 
– Porque não conseguimos salvar todos: os barcos deles são muito pequenos e eles são muitos! 
– Mas então devemos ir com os nossos barcos buscá-los. Se eu morasse lá, queria que alguém viesse me ajudar. 
O psicoterapeuta Fúlvio Scaparro considera diálogos assim benéficos, pois permitem que a criança demonstre sua so-
lidariedade, principalmente em um tempo em que as tragédias no mar tornaram-se regra, não mais exceção. 
(Corriere della Sera, 22 abr. 2015, p.3). 

 
 

TEXTO IV 
 
 

África e Europa: Naufrágio da dignidade humana 
 
 

 
 
 
 

O Continente Africano foi, por muitos séculos, e ainda é, alvo da ganância e da superexploração por parte de países ri-
cos – leia-se “brancos” – sobretudo da Europa. Apesar da conquista da independência formal, muitos países africanos 
não romperam totalmente suas relações com as ex-metrópoles e essa continuidade de opressão originou o surgimento 
do neocolonialismo, que se trata de um modelo de continuidade da dominação estrangeira na política e na economia 
das nações africanas. Ainda hoje as forças do capital e do racismo subjugam a maior parte do território e da população 
do continente africano, em que pese a permanente luta desse povo. Como resultado, as condições socioeconômicas 
precárias, a violência, o (re)aparecimento de doenças, a fome e a falta de perspectiva levam milhares de seres huma-
nos africanos a buscar o sonho de uma vida melhor em países europeus. É importante lembrar isso para não parecer 
que o genocídio negro continuado que vemos também por causa dos seguidos naufrágios de embarcações lotadas de 
africanos é apenas fruto do descuido ou irresponsabilidade dos que se dispõe a correr esses riscos. 

        Disponível em: <www.cartacapital.com.br/2015/04/28>. Acesso em: 28 abr. 2015. 
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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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