
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/> 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 
 

 
3º SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 3 
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QUÍMICA 
 

  
 

1. (Unicentro – 2015) As reações nucleares envolvem transformações de núcleos atômicos, produzindo uma grande 

quantidade de energia. Na desintegração do elemento , as etapas sucessivas a seguir são observadas.  
 

 
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre radioatividade, assinale a alternativa que indica, CORRE-
TAMENTE, o número de nêutrons que o núcleo do elemento R apresenta:  

 
A) 084.                      
B) 083. 
C) 136.                            
D) 214. 
E) 131. 

 

2. (Unicentro – 2015) Considere as configurações eletrônicas dos elementos X, Y e Z em seus respectivos estados  
fundamentais: 

 
X: 1s2 2s2 2p5 
Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 
Z: 1s2 2s1 

 
Com base nessas informações e nos conhecimentos sobre a classificação periódica dos elementos, assinale a alterna-
tiva CORRETA. 

 
A) O elemento X pertence à família 2A. 
B) O elemento Y apresenta maior eletropositividade.  
C) O elemento X apresenta maior eletronegatividade.  
D) O elemento Y é um gás nobre. 
E) O elemento Z pertence ao 1º período. 
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3. (PUCPR – 2015) Com o passar do tempo, os modelos atômicos sofreram várias mudanças, pois novas ideias surgiam 
sobre o átomo. Considerando os modelos atômicos existentes, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) No modelo de Rutherford, temos no átomo duas regiões bem definidas: núcleo e eletrosfera, a qual é dividida em 

níveis e subníveis.  
B) Para Bohr, quando um elétron recebe energia, este passa para uma camada mais afastada do núcleo; cessada a 

energia recebida, o elétron retorna a sua camada inicial, emitindo essa energia na forma de onda eletromagnética.  
C) O modelo atômico de Thomson chamava-se “modelo do pudim de passas”, no qual os prótons seriam as passas e 

os elétrons, o pudim.  
D) Para Sommerfeld, se um elétron está na camada L, este possui uma órbita circular e três órbitas elípticas.  
E) Para Dalton, átomos iguais possuem massas iguais e átomos diferentes possuem massas diferentes, teoria aceita 

nos dias atuais. 
 
4. (UFPR – 2011) A maioria dos elementos da tabela periódica apresenta-se como metais quando cristalizados na sua 

substância pura. Suas propriedades químicas são alvos tanto da pesquisa quanto da aplicação industrial. Por pertence-
rem a uma mesma classe, os metais possuem características similares. Sobre as características dos metais, considere 
as seguintes afirmativas:  

 
1. Metais apresentam alta condutividade térmica e elétrica.  
2. Metais possuem altos valores de eletronegatividade.  
3. Metais apresentam baixa energia de ionização.  
4. Metais reagem espontaneamente com oxigênio. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

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

 
5. (Unicentro – 2015) Um certo íon tem carga positiva +2, representado por M2+, sendo seu número total de elétrons igual 

a 54 e o número de massa igual a 137. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, o número atômico e o número de nêutrons nesse íon: 

 
A) 56 e 081.                  
B) 54 e 083.               
C) 54 e 081.                 
D) 81 e 194.             
E) 83 e 135. 

 
FÍSICA 
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6. (UFPR 2014 – Adaptado) 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 teto do décimo andar. Supo-
nha que cada andar tem uma altura de 2,5m e que o martelo caiu verticalmente 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. A velocidade do martelo ao passar pelo piso do 5º andar é: 

 
A) 5 m/s. 
B) 10 m/s. 
C) 20 m/s. 
D) 25 m/s. 
E) 30 m/s. 

 
7. (PUCPR – 2010 – Adaptado). Um motociclista dirige uma motocicleta ao longo de uma estrada reta como mostrado no 

diagrama velocidade x tempo. A respeito dessa situação, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 
A) Entre os instantes t = 3 s e t = 5 s o movimento é acelerado.  
B) A aceleração média no intervalo de tempo entre t = 3 s e t = 7 s vale – 4 m/s².  
C) O deslocamento do motociclista entre os instantes t = 3 s e t = 5 s foi de 16 m.  
D) A aceleração no intervalo de tempo entre t = 5 s e t = 7 s vale 2 m/s².  
E) A aceleração no intervalo de tempo entre t = 0 e t = 3 s é nula.  

 
8. (PUCPR – 2013). Um avião comercial, partindo do repouso, percorre uma pista com aceleração escalar constante e, 

após 25 segundos, atinge sua velocidade mínima para decolagem, de 450 km/h. Qual deve ser o comprimento mínimo 
aproximado da pista para que o avião possa executar o procedimento?  

 
A) 3,2 km.  
B) 5,7 km. 
C) 1,2 km.  
D) 1,6 km.  
E) 2,1 km. 

 
9. (PUCPR – 2014). Uma família faz uma viagem de carro entre duas cidades, distantes 250 km. Os primeiros 90 km le-

vam uma hora e 30 minutos. Após esse primeiro trecho, a família para em um posto por 30 minutos. No trecho restante, 
percorre com velocidade escalar média de 80 km/h.  
Com base nos dados citados, qual é o valor da velocidade escalar média durante toda a viagem?  

 
A) 69,4 km/h.  
B) 70 km/h.  
C) 71,4 km/h.  
D) 60 km/h. 
E) 62,5 km/h.  
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10. (ACAFE/SC) O avião australiano Hycause pode ser considerado “hipersônico”, pois bateu o recorde mundial de veloci-
dade ao voar, aproximadamente, 10 vezes a velocidade do som (Mach 10), a impressionante 1,1x104 km/h. Considere 
o diâmetro da Terra como sendo de 1,3.104 km e calcule o tempo aproximado para que esse avião dê uma volta com-
pleta ao redor da Terra (Use π = 3 ). 

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) 1h30min. 
B) 2h30min. 
C) 3h30min. 
D) 1h50min. 
E) 3h50min. 

 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11. (Enem – 2012) José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada uma das seis faces, há 
um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os 
números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e An-
tônio acredita que sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respec-
tiva soma é: 

 
A) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas. 
B) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há 

apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo. 
C) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há 

apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo. 
D) José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 

possibilidades para formar a soma de Paulo. 
E) Paulo, já que sua soma é a menor de todas. 

  
12. (Puccamp – 97) Numa lanchonete, 2 copos de refrigerante e 3 coxinhas custam R$ 5,70. O preço de 3 copos de refri-

gerante e 5 coxinhas é R$ 9,30 Nessas condições, é verdade que cada copo de refrigerante custa: 
 

A) R$ 0,70 a menos que cada coxinha. 
B) R$ 0,80 a menos que cada coxinha. 
C) R$ 0,80 a mais que cada coxinha. 
D) R$ 0,90 a mais que cada coxinha. 
E) R$ 0,90 a menos que cada coxinha. 

 
13. (PUCRS – 2009) Em um recipiente, existem 12 aranhas, das quais 8 são fêmeas. A probabilidade de se retirar uma 

aranha macho para um experimento é: 
 

A) 1/3. 
B) 4. 
C) 1/4. 
D) 1/2. 
E) 2/3. 

 
14. (PUCRS – 2009) Numa roleta, há números de 0 a 36. Supondo que a roleta não seja viciada, então a probabilidade de 

o número sorteado ser maior do que 25 é: 
 

A) 11/36. 
B) 25/36. 
C) 11/37. 
D) 25/37. 
E) 7/36. 
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15. (Unesp – 2002) Para uma partida de futebol, a probabilidade de o jogador R não ser escalado é 0,2 e a probabilidade 
de o jogador S ser escalado é 0,7. Sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro, a 
probabilidade de os dois jogadores serem escalados é: 

 
A) 0,14. 
B) 0,24. 
C) 0,28.   
D) 0,72. 
E) 0,56.  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
16. (1° Simulado TECPUC– 2016). É a mais nova modalidade da FIG e é caracterizada pela execução de exercícios de 

força, equilíbrio, flexibilidade e agilidade. As rotinas são apresentadas em um tablado de 12x12 metros e acompanha-
das por música e coreografia. As séries são executadas dentro de no máximo 2 minutos e 30 segundos. Isso ajuda a 
enriquecer o movimento de corpo e cultura musical dos ginastas. Por ter como principal característica a apresentação 
em par e grupo, requer um alto grau de confiança e cooperação entre os seus participantes. O nível técnico das com-
petições, em praticamente todas as categorias, é bastante elevado. Este assunto refere-se à: 

 
A) Ginástica de Solo. 
B) Ginástica Rítmica. 
C) Ginástica de Academia.  
D) Ginástica Acrobática. 
E) Ginástica Artística de Solo. 

 
17. (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 resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda da quali-
dade da execução. 

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

máxima. 
D) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento, em uma ou mais articulações, sem causar  

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

uma base. 
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18. (1° Simulado TECPUC – 2016) Com relação à Ginástica Rítmica, analise as seguintes proposições: 
 

I. O aparelho Corda para GR pode ser de sisal ou sintético, com o comprimento único, não varia de acordo com o 
tamanho da ginasta. 

II. O aparelho Arco para GR mede 80 a 90 cm de diâmetro e pesa no mínimo 300 g. Deve haver um equilíbrio entre 
os exercícios apresentados: salto, equilíbrio, pivots, flexibilidade e ondas.  

III. O aparelho Bola para a GR deve ter de 18 a 20 cm de diâmetro externo, pesar, no mínimo, 400 g e ser de  
borracha. 

IV.  O aparelho Maças é composto de três maças de 40 a 50 cm e ter 150 g, no mínimo, cada uma. Cada maça deverá 
ter 3 cm, no máximo, na cabeça e poderá ser de madeira ou material sintético. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
19. (1° Simulado TECPUC – 2016) Com relação aos exercícios da Ginástica, leia atentamente as afirmações a seguir: 
 

I. Partindo da posição de pé com pernas unidas, flexionar os joelhos, apoiar as mãos espalmadas no solo à frente do 
corpo, mãos à largura dos ombros, cotovelos flexionados, dedos voltados para frente, flexionar a cabeça à frente, 
encostando o queixo no peito, e, impulsionando o corpo com as pernas, rolar para frente sobre as costas em posi-
ção grupada, mantendo os joelhos unidos e pés em flexão plantar ao saírem do solo. Ao completar 360 graus de 
rotação ao redor do eixo transversal do corpo, em deslocamento para frente no plano sagital, finalizar o movimento 
em apoio sobre os pés, elevando-se à posição de pé (ortostática), com elevação dos braços em extensão e assu-
mindo a postura estendida. 

II. Apoiar as mãos no solo, à largura dos ombros, lançando a perna de trás para o alto, com o joelho em extensão, 
sendo que a outra perna será lançada imediatamente após a primeira, unindo-se a ela na vertical, completamente 
estendidas e com os pés em flexão plantar. A cabeça deverá ficar alinhada ao tronco. A posição deverá ser manti-
da por dois segundos em equilíbrio estático, e depois o ginasta poderá descer as pernas alternadamente, estendi-
das, em direção ao solo. A primeira perna a tocar o solo irá fazer ligeira flexão de joelho, estendendo-se ao final, 
após elevação do tronco, finalizando de pé, na posição ortostática.  

III. Neste exercício, o ginasta tem 25 metros para correr em direção ao trampolim. Nele o atleta toma o impulso com os 
dois pés e apoia a mão no aparelho para, então, dar curso a sua apresentação, com a realização de saltos que in-
cluem rotações de corpo no ar. A apresentação termina quando o ginasta aterrissa de volta no chão. 

 
Assinale a alternativa CORRETA, correspondente à ordem dos exercícios da ginástica. 

 
A) Solo, Argolas, Cavalo com alças. 
B) Rolamento de frente, Cavalo com alças, Salto sobre a mesa ou cavalo. 
C) Parada de mãos em dois apoios, Rolamento de frente grupado, Salto sobre a mesa ou cavalo. 
D) Rolamento de frente grupado, Parada de mãos em dois apoios, Salto sobre a mesa ou cavalo. 
E) Solo e apoio de mãos. 

 
20. (1° Simulado TECPUC – 2016) Analise os itens a seguir e marque a alternativa CORRETA, que corresponde aos apa-

relhos da Ginástica: 
 

I. Movimentos circulares e de transferência entre as barras são os mais utilizados. A composição do aparelho é de fi-
bra de vidro, com comprimento de 3,5 metros por 40 milímetros de largura. 

II. Suspensas em uma barra metálica de 5,5 metros de altura, se distanciam do chão em 2,55 metros. A execução de 
uma série desse aparelho requer muita força nos membros superiores e abdômen. 

III. O atleta se movimenta, tocando o aparelho apenas com as mãos. Elementos fundamentais de uma série são: o 
círculo com as pernas fechadas e em posição de tesoura. As medidas do aparelho são: 1,1 metros de altura; 0,35 
metros de largura; 1,63 metros de comprimento; e alças distantes 0,45 metros uma da outra. 

 
 

A) Paralelas Assimétricas, Argolas, Cavalo com alças. 
B) Trave, Argolas, Solo. 
C) Salto sobre a mesa, Cavalo com alças, Trave. 
D) Paralelas Assimétricas, Trave, Solo. 
E) Cavalo com alças, Solo, Trave. 
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BIOLOGIA 
21. (UFSM – 2011) O cérebro humano evoluiu e, ainda nos primórdios da civilização, nossos hipotéticos ancestrais já po-

deriam viver, como certos microrganismos quimiolitoautotróficos atuais, ao redor de fendas vulcânicas submersas, on-
de há liberação contínua de gás sulfídrico (H2S). Segundo a hipótese autotrófica, os outros tipos de seres vivos teriam 
se originado a partir dos primeiros seres quimiolitoautotróficos, na seguinte ordem:  

 
A) Primeiro, os fotossintetizantes; depois, os que realizavam fermentação; por fim, os que respiravam oxigênio (aeróbios). 
B) Primeiro, os fotossintetizantes; depois, os que respiravam oxigênio (aeróbios); por fim, os que realizavam fermentação. 
C) Primeiro os que realizavam fermentação; depois, os fotossintetizantes; por fim, os que respiravam oxigênio (aeróbios). 
D) Primeiro os que respiravam oxigênio (aeróbios); depois, os que realizavam fermentação; por fim, os fotossintetizantes. 
E) Primeiro os que respiravam oxigênio (aeróbios); depois, os fotossintetizantes; por fim, os que realizavam fermentação. 

 
22. (UFPB – 2011) Nos estudos sobre o surgimento da vida na Terra, duas hipóteses são postuladas acerca das formas 

pelas quais os organismos obtinham energia: os primeiros organismos eram heterotróficos; e os primeiros organismos 
eram autotróficos. Com base na forma de obtenção de energia, é CORRETO afirmar que organismos 

 
A) heterotróficos utilizam o catabolismo e o anabolismo para obter energia.  
B) autotróficos não utilizam oxigênio em suas vias metabólicas. 
C) autotróficos não obtêm energia a partir de compostos inorgânicos. 
D) autotróficos utilizam apenas o catabolismo para obter energia. 
E) heterotróficos, na ausência de luz, não utilizam o anabolismo para obter energia. 

 
23. (UFPR – 2012) A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as ca-

racterísticas a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? 
 

A) Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. 
B) Suas moléculas são formadas por hidrogênios de disposição espacial linear. 
C) Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 °C. 
D) Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias.  
E) É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. 

 
24. (UEG – 2013) Sobre os polissacarídeos, marque a alternativa INCORRETA. 
 

A) A quitina é um polissacarídeo com dupla função: estrutural, participando da constituição do exoesqueleto de alguns 
animais, e energética, como principal substância de reserva dos fungos.  

B) São moléculas grandes, formadas pela união de vários monossacarídeos, por meio de ligações glicosídicas.  
C) A celulose tem função estrutural e participa da constituição da parede celular da célula vegetal.  
D) O amido, principal substância de reserva dos vegetais, é um polissacarídeo com função energética.  
E) O glicogênio é o polissacarídeo de reserva encontrado nos animais e pode ser armazenado em células musculares 

e no fígado. 
 
25. (Unirio – 2013)  

 
Inmetro: ovo diet não alerta que contém lactose. 

 
"O rótulo de um determinado ovo de Páscoa diet, além de não informar sobre a presença de lactose, afirmava que o 
produto não continha açúcar. Segundo o fabricante, a lactose encontrada no ovo era proveniente do leite utilizado na 
confecção do chocolate e não adicionada aos ingredientes."  

(Adaptação - "O Globo", 2003) 
 
A falta de informações precisas sobre a composição dos alimentos pode trazer complicações à saúde e, neste caso, 
principalmente à dos diabéticos, pois 

 
A) a lactose, após ser absorvida pelo intestino, é utilizada da mesma forma que a glicose. 
B) a lactose se prende aos mesmos receptores celulares da insulina, aumentando a entrada de glicose nas células. 
C) os diabéticos não metabolizam a lactose, aumentando sua concentração sanguínea. 
D) a concentração alta de lactose acabará fornecendo elevado teor de glicose no sangue.  
E) a lactose, após ser absorvida, estimula a liberação de glucagon, aumentando a taxa glicêmica sanguínea.  
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SOCIOLOGIA 
 

 

26. (Enem – 2014)  
 

A gente não sabemos escolher presidente 
A gente não sabemos tomar conta da gente 

A gente não sabemos nem escovar os dentes 
Tem gringo pensando que nóis é indigente 

Inútil... A gente somos inútil.  
MOREIRA, R. Inútil. 1983 (fragmento). 

 
O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A canção foi censu-
rada por estar associada 

 
A) a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase inicial, impedia a escolha popular do presidente. 
B) à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização da socieda-

de por meio da música. 
C) ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar. 
D) à dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime mili-

tar pretendia esconder. 
E) à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. 
 

27. (Enem – 2014) O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o 
povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros que, por muita 
piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 
 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 
 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. A manutenção 
da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na 

 
A) inércia do julgamento de crimes polêmicos. 
B) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. 
C) bondade em relação ao comportamento dos mercenários. 
D) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. 
E) neutralidade diante da condenação dos servos. 

 
28. (Enem – 2014) A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores: a lei nasce das 

batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: a lei nasce das 
cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está ama-
nhecendo. 
FOUCAULT. M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 1999 
 
O filósofo Michel Foucault (séc. X) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com 
base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: 
 
A) organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 
B) combater ações violentas na guerra entre as nações. 
C) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 
D) estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 
E) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma. 
 

29. (Enem – 2014) A definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e de 1934. 
 
Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891: 
Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. 
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que: 
Art. 180. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. 
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Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que: 
 

A) A Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. 
B) Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. 
C) A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. 
D) Os textos de ambas as Cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. 
E) O texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino. 

 
30. (Unicamp – 2011) O Movimento pelas Diretas Já provocou uma das maiores mobilizações populares na história recente 

do Brasil, tendo contado com a cobertura nos principais jornais do país. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O movimento pelas Diretas Já, baseado na emenda constitucional proposta pelo Deputado Dante Oliveira, exigia a 
antecipação das eleições gerais para deputados, senadores, governadores e prefeitos. 

B) O fato de que os protestos populares pelas Diretas Já pudessem ser veiculados nas páginas dos jornais indica que 
o governo vigente, ao evitar censurar a imprensa, mostrava-se favorável às eleições diretas para presidente. 

C) As manifestações populares pelas Diretas Já, consistiram nas primeiras marchas e protestos civis no espaço públi-
co desde a instituição do AI-5, em dezembro de 1968. 

D) O movimento pelas Diretas Já exigia que as eleições presidenciais de 1985 ocorressem não de forma indireta, via 
Colégio Eleitoral, mas de forma direta por meio do voto popular. 

E) O Movimento pelas Diretas Já, em nada contribuiu com a nossa jovem democracia brasileira, ao contrário gerou 
desordem social. 
 

FILOSOFIA 
 
31. (PITÁGORAS – 2012). Comumente ouvimos falar do modo de vida americano, o american way of life. Trata-se de um 

ideal muito difundido nos Estados Unidos, o qual estabelece a felicidade como resultado necessário do trabalho indivi-
dual, que é recompensado com o acesso ao consumo de determinados bens. Sob o ponto de vista de certo marxismo, 
isso não passa de uma ___________ burguesa, a qual identifica no mercado a garantia de sustentação dos seus privi-
légios de classe. 
 
Assinale a alternativa que contém a palavra que melhor completa o trecho lido. 

 
A) Conspiração. 
B) Ideologia. 
C) Indústria cultural. 
D) Percepção. 
E) Alienação. 

 
32. (Unioeste – 2009) Com base nos seus conhecimentos sobre o termo ideologia, considere as afirmativas a seguir:  

 
I. Trata-se de um conjunto de ideias, valores ou crenças que orientam a percepção e o comportamento dos indiví-

duos sobre diversos assuntos ou aspectos sociais e políticos. 
II. Na perspectiva marxista, a ideologia é um conceito que denota “falsa consciência”: uma crença mistificante que é so-

cialmente determinada e que se presta a estabilizar a ordem social vigente em benefício das classes dominantes. 
III. A ideologia consiste em ideias explícitas, fruto da reflexão coletiva e, portanto, internalizadas por todos os indiví-

duos sem possibilidades de se romper com seus pressupostos. 
IV. A ideologia pode ser usada para manipular, direcionar e/ou limitar a visão das pessoas sobre determinado assunto 

ou questão. 
 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas CORRETAS.  
 

A) I e II.  
B) I, II e III.  
C) I, II e IV.  
D) II e IV.  
E) II, III e IV.  
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33. (UFG –  2009) 
 

 
QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 372; 411. [Adaptado] 

 
A tira, sobretudo a fala de Mafalda, questiona o apelo ao consumo. Na perspectiva dos estudos geográficos, a genera-
lização do consumo visa: 

 
A) à ampliação da cidadania, por garantir mais espaços públicos do que privados nas cidades. 
B) à distribuição de renda, por promover a equidade social nos países subdesenvolvidos. 
C) ao aumento da produção e dos níveis de consumo nos países desenvolvidos. 
D) à disseminação do sistema de crédito e da propaganda, por ampliar o acesso a bens e produtos. 
E) à redução das diferenças entre cidadãos e consumidores, por equiparar o acesso ao consumo aos valores demo-

cráticos. 
 
34. (IFSC – 2011) Hannah Arendt, em seu livro A Condição Humana, apresenta que no limiar da Era Moderna existem três 

grandes eventos que a determinam: a descoberta da América, a Reforma e a invenção do telescópio. Tais eventos se 
relacionam aos grandes navegadores, exploradores e aventureiros do tempo da descoberta, e aos nomes de Martinho 
Lutero e Galileu Galilei. Sem dúvida o menos percebido foi a introdução, no vasto arsenal de utensílios humanos, de 
um novo instrumento útil apenas para olhar as estrelas. Contudo, Galileu, com seu telescópio, inaugura na ciência um 
novo ritmo, decisivo para o que veio a se tornar, a longo prazo, o grande empreendimento da ciência moderna.  
 
Sobre as mudanças no pensamento característico da passagem para a Era Moderna, é CORRETO afirmar que:  

 
A) na passagem do mito para a filosofia, os filósofos pré-socráticos, considerando que nada pode surgir do nada, as-

sumiram como função da filosofia a busca de uma explicação sobrenatural do mundo. 
B) sobretudo pela influência dos filósofos iluministas na sociedade moderna, a ciência teve dificuldade para avançar, 

tendo por vezes que recuar em suas conquistas.  
C) em defesa do geocentrismo, Galileu encontrou sérias resistências as suas ideias, tendo inclusive que se retratar 

aos inquisidores que o forçaram a aceitar o modelo heliocêntrico.  
D) enquanto o pensamento filosófico se define pela razão, o científico se limita à observação. E, estando convencido 

disso, Galileu nada mais quis do que aumentar a capacidade dos sentidos humanos, inventando para isso instru-
mentos como o microscópio, a luneta e o telescópio.  

E) galileu estava convencido de que o sistema astronômico de Copérnico era defensável. E com seu telescópio deu à 
ciência uma base segura que permitiu revelar os segredos do universo à cognição humana, em favor do movimen-
to da terra. 

 
35. (1º Simulado TECPUC – 2016) Hannah Arendt, aprofunda sua filosofia na análise do comportamento humano, e esta 

nota que em alguns governos há uma negação radical das liberdades individuais. A questão filosófica que ele suscita é: 
como podem as pessoas consentir com a negação de sua própria liberdade, suportando a até apoiando esse tipo de 
regime político. Estamos falando de: 

                                       
A) Socialismo.    
B) Totalitarismo.                                     
C) Comunismo.   
D) Capitalismo.                                       
E) Franquismo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

36. (PUCPR – 2014) Observe as frases: 
 

I. “Eu não me preparei bem para o vestibular. Tenho muita esperança de ser aprovado.” 
II. “Eu não me preparei bem para o vestibular, ______ tenho muita esperança de ser aprovado.” 

 
As duas frases de I ficam coerentemente unidas, formando um único período em II, se o espaço for preenchido por: 

 
A) pois. 
B) desde que. 
C) contudo. 
D) uma vez que. 
E) por conseguinte. 

 
37. (UEPG – 2013) Em "É possível que comunicassem sobre políticos", a segunda oração é: 
 

A) subordinada adverbial predicativa.  
B) subordinada substantiva predicativa.  
C) principal.  
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada substantiva subjetiva.  

 
38. (UP – 2015) Considere o fragmento abaixo, extraído do romance A última quimera, de Ana Miranda, publicado em 1995:  
 

Você sabe como é Augusto. Só pensa em Haeckel, Spencer, Darwin. Devia ter se dedicado às ciências. De que lhe 
vale ser bacharel, ou poeta? A Academia Brasileira de Letras ignorou completamente o livro de meu irmão. Mas a Aca-
demia de Medicina o incentiva, o que não anula os efeitos perniciosos de outra corrente, de conspiração manifesta e 
quase agressiva contra ele; mas são intelectuais irremediavelmente nulos, como ele mesmo disse.  
(MIRANDA, Ana. A última quimera. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 46.)  

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) A última quimera pode ser caracterizado como romance histórico, entre outros motivos, por traçar um quadro deta-

lhado dos círculos de convivência intelectual existentes no período em que Augusto dos Anjos viveu.  
B) A discussão sobre as teorias evolucionistas é assunto central de A última quimera, o que permite afirmar que a fic-

ção brasileira contemporânea sofre influência das tendências artísticas da época em que Augusto dos Anjos viveu.  
C) Da leitura do romance depreende-se que o livro de poemas de Augusto dos Anjos foi ignorado pela Academia Bra-

sileira de Letras devido ao excesso de sentimentalismo com que o poeta abordou os temas científicos.  
D) O narrador do romance considerava os versos de Augusto dos Anjos desprezíveis; apesar de terem sido amigos de 

infância, eles divergiam constantemente no plano das ideias.  
E) A leitura de A última quimera reforça a percepção, frequente na cultura brasileira, de que os cientistas e os médicos 

merecem mais reconhecimento do que os bacharéis e os poetas. 
 
39. (UEL – 2014) Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do inconsciente na criação 

de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experi-
ências estéticas. Sobre o Surrealismo, é CORRETO afirmar que: 

 
A) acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização da natureza. 
B) baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano. 
C) destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do emocionalismo subjetivo do artista. 
D) busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em geometria a favor de uma nova ordem. 
E) concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação dos ideais da sociedade ou da história. 
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40. (Enem – 2013) 

 
MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Oswald de Andrade: o culpado de tudo. 

27 set. 2011 a 29 jan. 2012. São Paulo: Prol Gráfica, 2012. 
 

O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão 
da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem:  

 
A) forma clássica da construção poética brasileira. 
B) rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol. 
C) direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. 
D) intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. 
E) lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. 

 
INGLÊS 

 
(UEL – 2013) Leia o texto a seguir e responda às questões de 41 a 43: 

 
The 8,000 volunteers who will welcome international visitors to London 2012 have received a 66-page instruction manu-
al on how to behave while hosting the games. But what of the visitors themselves? Could the tourists survive without a 
manual outlining the customs, manners and practicalities of the islands they are visiting? We hereby present a simple 
guide to UK etiquette for the 2012 Olympics.  

 
• British people may seem to apologise a lot, but it doesn’t quite mean the same thing here. In the UK, “I’m sorry” 

actually means either a) I didn’t hear you; b) I didn’t understand you; or c) I both heard and understood you, and 
I think you’re an idiot. 

• London’s bike hire scheme couldn’t be simpler, by the way: just go up to the terminal at any docking station, pay 
by card and take away one of our so-called “Boris bikes”. When you’re done with it, simply throw it into the 
nearest canal. They’re disposable!  

• Please aid the Olympic authorities and organisers by demonstrating at all times that you are not a terrorist. Do 
not perspire, take off your shoes, smile in a weird way while texting someone, or point and shout: “Hey! Look at 
all those missiles on that roof over there!”. In fact, if you’re not using your hands for anything, it’s probably best if 
you keep them in the air where everybody can see them.  

(Adaptado de: DOWLING, T. London 2012: an etiquette guide for Olympics visitors. . Acesso em: 16 jul. 2012.) 

 
41. De acordo com o texto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Voluntários britânicos receberam um manual com orientações para recepcionar os turistas estrangeiros.  
B)  Um manual sobre os hábitos dos britânicos foi solicitado aos 8.000 voluntários das Olimpíadas.  
C)  Se usar o manual, o estrangeiro será capaz de compreender os aspectos práticos da vida no Reino Unido.  
D) Foi elaborado um manual de 66 páginas para os turistas que estiverem em Londres durante os jogos.  
E)  8.000 voluntários escreveram um manual para os estrangeiros em Londres durante as Olimpíadas. 
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42. Com relação ao último parágrafo do texto, considere as afirmativas a seguir.  
 

I. As autoridades britânicas estão preocupadas com ataques terroristas.  
II. Para evitar ser confundido com um terrorista, mantenha as mãos à mostra.  
III. Você deve provar a todo o momento que não é um terrorista.  
IV. Você deve avisar as autoridades caso veja mísseis nos telhados. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

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

 
43. De acordo com o segundo parágrafo, para o cidadão inglês, o ato de pedir desculpas: 
 

A) é considerado uma prática em desuso.  
B) tem um significado um pouco diferente. 
C) é raramente praticado entre os mais jovens. 
D) objetiva demonstrar respeito e civilidade.  
E) sinaliza uma tentativa de aproximação.  

 
(PUCPR – 2013) Texto para as questões 44 e 45: 

 
A wave of anger is sweeping the cities of the world 

 
The protests have many different origins. In Brazil people rose up against bus fares, in Turkey against a building project. 
Indonesians have rejected higher fuel prices. In the euro zone they march against austerity, and the Arab spring has be-
come a perma-protest against pretty much everything.  
Yet just as in 1848, 1968 and 1989, when people also found a collective voice, the demonstrators have much in com-
mon. In one country after another, protesters have risen up with bewildering speed. They tend to be ordinary, middle-
class people, not lobbies with lists of demands. Their mix of revelry and rage condemns the corruption, inefficiency and 
arrogance of the folk in charge.  
Nobody can know how 2013 will change the world – if at all. In 1989 the Soviet empire teetered and fell. But Marx‟s be-
lief that 1848 was the first wave of a proletarian revolution was confounded by decades of flourishing capitalism and 
1968 did more to change sex than politics. Even now, though, the inchoate significance of 2013 is discernible. And for 
politicians who want to peddle the same old stuff, news is not good.  

The Economist, June 29, 2013. Adaptado. 
 
44. Segundo o texto, os protestos de 2013, em diversos lugares do mundo, 

  
A) condenam a corrupção e outros comportamentos inadequados da classe política.  
B) vêm perdendo força por falhas de organização.  
C) questionam a atuação dos lobbies nas reivindicações das diversas classes sociais.  
D) resultam de motivações econômicas precisas.  
E) têm poucos aspectos em comum. 

 
45. Ao comparar os protestos de 2013 com movimentos políticos passados, afirma-se, no texto, que:  
 

A) nem sempre esses movimentos expressam anseios coletivos.  
B) as crenças de Marx se confirmaram, mesmo após 1848.  
C) não se sabe se os protestos de 2013 mudarão o mundo.  
D) as revoltas de 1968 causaram grandes mudanças políticas.  
E) mudanças de costumes foram as principais consequências de movimentos passados. 
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ESPANHOL 
 

EL HONRADO LEÑADOR 
 

Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. Al cruzar un puente 
sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento 
ahora que no tengo hacha? 
Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: 
Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 
Se hundió en la corriente y poco después apareció con un hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no 
era la suya. Por segunda vez se sumergió la ninfa, para reaparecer después con otra hacha de plata. 
Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 
Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un hacha de hierro. 
¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!  
Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces un premio. 

 
46. (1º Simulado TECPUC – 2016)¿De qué material era la segunda hacha que sacó ninfa del agua?. 
 

A)     De bronce. 
B)     De hierro. 
C)     De arcilla. 
D)     De agua. 
E)     De plata. 

 
47. (1º Simulado TECPUC – 2016)¿A quién se le cayó el hacha al agua? 
 

A)     A la Ninfa. 
B)     Al leñador. 
C)     Al duende. 
D)     Al conductor.  
E)     Al maestro. 

 
48. (1º Simulado TECPUC – 2016)¿Quién le recuperó el hacha al leñador? 
 

A)     La rana. 
B)     El leñador. 
C)     La ninfa. 
D)     El ratón. 
E)     Al duende. 

 
49. (1º Simulado TECPUC – 2016)¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la ninfa del agua? 
 

A)     De oro. 
B)     De cobre.  
C)     De plata. 
D)     De arcilla. 
E)     De hierro. 

 
50. (1º Simulado TECPUC – 2016)¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha al agua? 
 

A)     Un viaducto. 
B)     Un puente. 
C)     Un túnel. 
D)     Una calle.  
E)     Una casa. 

 
 

VOCABULARIO 
Puente: ponte 
Leñador: lenhador 
Hacha: machado 
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REDAÇÃO 
 

PROPOSTA DA REDAÇÃO 
 

(UFPR – 2014) 
 

Texto 1: 
 

Sem Tempo para as Palavras 
 

O tempo da comunicação por e-mails e mensagens de texto pode, em breve, ficar tão ultrapassado quanto o das cartas 
manuscritas enviadas pelo correio tradicional ou o das conversas ao telefone. E o longo post de 140 caracteres no 
Twitter? Esqueça! Estamos nos aproximando do dia em que tudo será dito com imagens, segundo o New York Times. 
“As fotos estão rapidamente se convertendo em um tipo de diálogo inteiramente novo”, escreveu Nick Bilton no jornal. 
“A turma de vanguarda está descobrindo que se comunicar com uma simples imagem, quer seja uma foto do que vai 
haver para o jantar ou uma imagem de uma placa de rua indicando ao amigo ‘Ei, estou esperando por você aqui’, é 
mais fácil que se dar ao trabalho de usar as palavras.”  
No passado, álbuns de fotos de família ocupavam espaço em estantes, repletos de imagens de casamentos, formatu-
ras, férias memoráveis e poses desajeitadas em volta da árvore de Natal. Agora, com o clicar de um botão, podemos 
postar uma foto online, poupando-nos do trabalho de usar nossos dedos ou de digitar com os polegares num teclado 
pequeno. “Este é um momento divisor de águas. Estamos nos afastando da fotografia como maneira de registrar ou 
armazenar um momento passado e convertendo-a num meio de comunicação”, disse ao NYT Robin Kelsey, professor 
de fotografia da Universidade de Harvard. [...]  

(Tom Brady, Observatório da Imprensa, 23/07/2013.)  

 
 

Texto 2: 
 

Procura da Poesia 
[...] Penetra surdamente no reino das palavras. 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 
há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam. 
Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 
e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 
Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço. 
Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 
[...] (ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 8. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975. p. 175-177) 

 
Confronte os textos 1 e 2 e dê sua opinião sobre a utilização da palavra escrita: que prognósticos podemos fazer quan-
to ao seu uso na comunicação e na vida em geral?  
Seu texto deve: 

 
      • Apresentar uma opinião clara sobre o assunto e argumentos para sustentá-la, pautados nos textos;  
      • Ter entre 15 e 20 linhas. 
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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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