
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A prova do Enem, que ocorre todos os anos, é constituída por 63 questões com cinco alternativas. O objetivo desse caderno de ques-
tões é fazer com que você se familiarize com o estilo das provas do Enem, pois são um pouco diferentes das provas que você está 
acostumado a fazer. Na prova do Enem, as questões não são divididas em disciplinas, mas parecem misturadas, com muitos testes 
interdisciplinares. As questões se relacionam a assuntos da atualidade, sempre com enunciados com várias informações. Por isso, 
leia-os com muito cuidado, buscando interpretar o que está sendo solicitado. Lembre-se sempre de interpretar o texto, gráfico, tabela 
ou o que a questão fornece como enunciado. Você deve raciocinar em função das informações recebidas. 
 O objetivo da prova do Enem é medir as habilidades e competências apresentadas pelos candidatos que terminaram o Ensino 
Médio. 
 O enfoque da prova do Enem está em cinco competências:  
• Dominar linguagens – Capacidade de ler um texto, compreender a linguagem de uma 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. 
 
Essas cinco competências são cobradas na prova de maneira indireta e foram esmiuçadas em 21 habilidades.  
 

Como funciona este caderno de questões? 
 Este caderno contém questões 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 2015 Site: <www.enem2014.org> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º SIMULADO TECPUC – 2015 
Prova Objetiva – 02/10/2015 

 
 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

 
 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos professores aplicadores e se o Caderno de Prova corresponde 
ao informado no Cartão-Resposta. 
 
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. Confira seus dados no cartão-resposta da Prova Objetiva e assine 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. 

 
 
 

 
Duração da Prova: 4 horas. 

 
 
 
 
 

 
4º SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 4 
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A tabela periódica abaixo poderá ser utilizada nas cinco questões a seguir: 

 
 
1. (ENEM – 2012) A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre 

as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas su-
perficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a coronopilina e a piretrina, têm sido uma 
alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. 

 

 

Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados: 
 

A) Éter e éster.  
B) Álcool e cetona. 
C) Aldeído e cetona. 
D) Éter e ácido carboxílico. 
E) Cetona e éster. 
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2. (PUCPR – 2014) Durante muito tempo acreditou-se que a cafeína seria a droga psicoativa mais consumida no mundo. 
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cafeína não está presente apenas no café, mas sim em uma gama de 
outros produtos, por exemplo, no cacau, no chá, no pó de guaraná, entre outros. Sobre a cafeína, cuja fórmula estrutu-
ral está apresentada abaixo, são feitas as seguintes afirmações. 

 
I. Apresenta em sua estrutura as funções amina e cetona.  
II. Apresenta propriedades alcalinas devido à presença de sítios básicos de Lewis. 
III. Todos os átomos de carbono presentes nos anéis estão hibridizados na forma sp2.  
IV. Sua fórmula molecular é C8H9N4O2.  

 
São VERDADEIRAS: 
  
A) Somente as afirmações I e IV.  
B) Somente as afirmações II e III.  
C) Somente as afirmações III e IV  
D) Somente as afirmações I, II e III. 
E) Somente as afirmações II, III e IV. 

 
3. (UFPR – 2014) As principais substâncias utilizadas no doping no esporte são classificadas como estimulantes, esteroi-

des e diuréticos. São exemplos dessas classes, respectivamente, metanfetamina, testosterona e hidroclorotiazida, cu-
jas estruturas são mostradas a seguir: 
 

 
Sobre as substâncias utilizadas em doping, apresentadas, considere as seguintes afirmativas: 

 
I. A metanfetamina possui uma amina secundária. 
II. A testosterona é um composto aromático. 
III. A testosterona possui função cetona. 
IV. A hidroclorotiazida é um sal. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente a afirmativa III é verdadeira. 
B) Somente as afirmativas I é verdadeira. 
C) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
E) Somente a afirmativa I e III são verdadeiras. 
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4. (ENEM – 2012) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. 
Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura sim-
ples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. 

 

 
O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respec-
tivamente, 

 
A) ácido benzoico e etanol. 
B) ácido propanoico e hexanol. 
C) ácido fenilacético e metanol. 
D) ácido propiônico e cicloexanol. 
E) ácido acético e álcool benzílico. 
 

5. (PUCPR – 2015) “A capsaicina tem sido utilizada na medicina há muitos séculos. A pimenta vermelha foi uma das pri-
meiras plantas cultivadas nas Américas. As tribos indígenas brasileiras cultivam e usam pimentas desde o descobri-
mento do Brasil e, os historiadores acreditam que a população do México come pimenta vermelha desde 7.000 a. C. A 
capsaicina já era utilizada pelos nossos ancestrais para aliviar as dores nas juntas e tem sido usada, também, na forma 
de creme ou pomada na medicina esportiva, para tratamento de lesões, torções e nevralgias. Funciona bem para aliviar 
a coceira da pele e acalmar a dor provocada por herpes”.  

Fonte: <http://www.crq4.org.br/quimica_viva_capsaicina>. 
 

Analisando a fórmula da capsaicina, dada abaixo, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Sua fórmula molecular é: C17H24NO3. 
B) Há nesta fórmula as funções orgânicas fenol, éter e amida. 
C) Temos a seguinte fórmula mínima: C9H13NO3.  
D) O composto não faz isomeria cis-trans.  
E) Temos no composto hibridação sp. 
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FÍSICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. (UFPR – 2014) Um órgão é um instrumento musical composto por diversos tubos sonoros, abertos ou fechados nas 
extremidades, com diferentes comprimentos. Num certo órgão, um tubo A é aberto em ambas as extremidades e pos-
sui uma frequência fundamental de 200 Hz. Nesse mesmo órgão, um tubo B tem uma das extremidades aberta e a ou-
tra fechada, e a sua frequência fundamental é igual à frequência do segundo harmônico do tubo A. Considere a veloci-
dade do som no ar igual a 340 m/s. Os comprimentos dos tubos A e B são, respectivamente: 

 
A) 42,5 cm e 63,8 cm. 
B) 42,5 cm e 31,9 cm. 
C) 85,0 cm e 42,5 cm.  
D) 85,0 cm e 21,3 cm. 
E) 85,0 cm e 127,0 cm. 

 
7. (UFPR – 2014) Um microscópio composto é constituído, em sua forma mais simples, por duas lentes convergentes 

colocadas em sequência, conforme esquematizado na figura abaixo. A lente mais próxima ao objeto é chamada objeti-
va e a lente mais próxima ao olho humano é chamada ocular. A imagem formada pela objetiva é real, maior e invertida, 
e serve como objeto para a ocular, que forma uma imagem virtual, direita e maior com relação à imagem formada pela 
objetiva. Suponha que a distância focal da lente objetiva seja 1 cm, a distância focal da lente ocular seja 4 cm e a dis-
tância entre as lentes seja de 6 cm. Com base nas informações acima e nos conceitos de Óptica, identifique como ver-
dadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  

 
(  ) Para que a imagem formada pela objetiva tenha as características especificadas no enunciado, o objeto deve estar 
a uma distância maior que 2 cm dessa lente.  
(  ) Supondo que o objeto esteja a uma distância de 1,5 cm da objetiva, a imagem formada por esta lente estará a 3 cm 
dela.  
(  ) A imagem final formada por este microscópio é virtual, invertida e maior em relação ao objeto.  
(  ) A imagem formada pela objetiva deve estar a uma distância maior que 4 cm da ocular.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 

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

 
8. (PUCSP – 2013) O designer mexicano José de la O criou uma esfera antimosca ecologicamente correta, baseada em 

uma técnica antiga usada tradicionalmente em comércios de alimentos ao ar livre: a refração da água. A utilização de 
sacos plásticos cheios de água, pendurados no teto de quiosques nas ruas, é uma forma de espantar as moscas para 
longe na maioria dos mercados urbanos de alimentos. Foi pensando nisso que o designer mexicano criou a esfera anti-
mosca e a colocou à venda pela internet. O conceito tem como tese a refração, que pode confundir algumas espécies 
de insetos, especialmente a mosca, que conta com um conjunto de olhos imensamente sensíveis, os quais permitem 
que vejam simultaneamente em múltiplas direções. O senso de direção destes animais baseia-se na direção da qual 
provém a luz do sol e de acordo com entomologistas (pesquisadores que estudam insetos), a luz refratada confunde o 
inseto e ele foge. 

Fonte: <http://www.ciclovivo.com.br/noticia.php/2253/>.  Consultado em 02/10/2012. 
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O texto faz referência a um fenômeno óptico que foi explorado pelo designer mexicano. Esse fenômeno é percebido to-
das as vezes que a luz, ao atravessar de um meio homogêneo e transparente, de índice de refração n, para outro meio 
homogêneo e transparente, de índice de refração ��, para que o outro meio homogêneo e transparente, de índice de 
refração ��, tal que �� � ��: 

 
A) sempre sofrerá uma alteração em seu comprimento de onda e na sua direção de propagação.  
B) sempre sofrerá uma alteração em sua frequência. 
C) sempre sofrerá uma variação em sua velocidade de propagação. 
D) sempre sofrerá um desvio em sua direção de propagação.  
E) nunca sofrerá um desvio em sua direção e nem em sua velocidade de propagação. 

 
9. (PUC/RIO – 2014) Um objeto está a 10 cm da superfície de um espelho plano. Um observador se posiciona a 40 cm do 

espelho, e seus olhos se encontram à mesma altura do objeto. Calcule a distância, em centímetros, entre a imagem do 
objeto formada pelo espelho e o observador.  

 
A) 30.  
B) 40.  
C) 20.  
D) 50.  
E) 60. 

 
10. (PUC/RIO – 2014) Um objeto é colocado em frente a um espelho côncavo, na posição tal como mostrada na figura: 

objeto centro foco espelho. 
 

Marque a resposta CORRETA. 

 
A) A imagem formada é virtual e maior que o objeto.  
B) A imagem formada é real, invertida e menor que o objeto. 
C) A imagem formada é real, invertida e maior que o objeto.  
D) A imagem formada é real e está entre o foco e o espelho.  
E) A imagem formada é virtual e está entre o foco e o espelho.  
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11. (ENEM – 2014) Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fize-
ram provas de Português, Matemática, Direito e Informática.  

 
Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 
quatro disciplinas for a maior. O candidato aprovado será: 

 
A) L. 
B) M. 
C) K. 
D) P. 
E) N 

 
12. (UFPR – 2014) Duas escadas foram usadas para bloquear um corredor de 2,4 m de largura, conforme indica a figura 

ao lado. Uma mede 4 m de comprimento e outra 3 m. A altura h, do ponto onde as escadas se tocam, em relação ao 
chão, é de aproximadamente  

 

 

 
A) 1,40 m.  
B) 1,80 m.  
C) 2,08 m.  
D) 1,15 m.  
E) 2,91 m.       
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13. (ENEM – 2014) Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e 
protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um 
prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 

 

 
 
Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro de altura do silo, 
a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 m3 
desse tipo de silo. 

                            EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: <www.cnpgc.embrapa.br>. Acesso em: 1 ago. 2012.  

 
Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é: 

 
A) 110. 
B) 125. 
C) 130. 
D) 220. 
E) 260. 

 
14. (UFPR – 2014) Um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui, internamente, o formato de um cilindro 

circular reto com uma semiesfera em cada uma de suas bases, como indica a figura. Para revestir o interior do tanque, 
será usada uma tinta anticorrosiva. Cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 m2 de área. Qual o número mínimo 
de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque? (Use π=3,14).  

   
A) 4 latas.    
B) 5 latas.     
C) 3 latas.    
D) 10 latas. 
E) 7 latas.  

 
15. (ENEM – 2006) Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões 

de papel retangulares de 20 cm x 10 cm (conforme ilustram as figuras abaixo). Unindo dois lados opostos do cartão, de 
duas maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. 
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Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do 
tipo I, em relação ao custo da vela do tipo II, será: 

 
A) o triplo. 
B) o dobro. 
C) igual. 
D) a metade. 
E) a terça parte. 

 
16. (Unicamp – 2014) Sobre a Revolução Informacional e suas implicações para a reorganização do mundo contemporâ-

neo, podemos afirmar que: 
 

A) Dado o alcance planetário do sistema técnico informacional, a população tem amplo acesso a uma informação ver-
dadeira que unifica os lugares, tornando o mundo uma democrática aldeia global.    

B) Há um acentuado enfraquecimento das funções de gestão das metrópoles, processo determinado pela descentrali-
zação da produção, apoiada no uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação.    

C) Os mais diversos fluxos de informações perpassam as fronteiras nacionais, anulando o papel do Estado-Nação 
como ente regulador e definidor de estratégias no jogo político mundial.    

D) Há descentralização da produção em alta escala. 
E) Alguns Estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em 

curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual.    
 

17. (UFP – 2014) A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações no relevo terrestre. São considerados, 
respectivamente, agentes modeladores internos (endógenos) e externos (exógenos) da Terra: 

 
A) Erosão e intemperismo. 
B) Tectonismo e intemperismo. 
C) Águas correntes e vulcanismo. 
D) Geleiras e vento. 
E) Vulcanismo e tectonismo. 

 
18. (UEL – 2014) Leia o texto a seguir: 
 

Água também é mar 
E aqui na praia também é margem. 

Já que não é urgente, aguente e sente, aguarde o temporal 
Chuva também é água do mar lavada no céu imagem 

 

(ANTUNES, A.; MONTE, M.; BROWN, C. Água também é mar. Memórias, crônicas e declarações de amor. EMI, 2000.) 

  

Esse trecho faz menção ao ciclo hidrológico, sendo a chuva apresentada como “água do mar lavada”. Com a tecnolo-
gia dos tempos atuais, a água do mar pode ser tratada em grande escala a ponto de tornar-se potável. 

 
Com relação à possibilidade de dessalinização, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A principal consequência do processo de dessalinização de águas é a salinização de solos produtivos.    
B) A salinidade é menos elevada em águas mais quentes, fator que favorece a dessalinização no Oriente Médio.    
C) Devido à grande disponibilidade hídrica em todo o território, é desnecessário ao Brasil recorrer ao processo de 

dessalinização.    
D) O processo de dessalinização tem por objetivo principal a retirada de vírus e bactérias das águas por meio de téc-

nicas específicas.    
E) O processo de dessalinização pode ser realizado em águas do mar e também em águas continentais salobras. 

 
19. (CEFET/MG – 2014) Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, afirma-se que:  
 

I.  a Bacia Amazônica, de regime pluvial e nival, é a maior do Brasil. 
II.  a característica climática semiárida inviabiliza a geração hidrelétrica na Bacia do São Francisco. 
III. a maior produção hidroelétrica brasileira é verificada na Bacia do Paraná. 
IV. a expansão da soja tem impactado os rios da Bacia do Paraguai. 
V. a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal, encontra-se no interior da Bacia do Rio Parnaíba. 
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Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 

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

 
20. (Unesp – 2014)  
 

Coreia do Norte anuncia “estado de guerra” com a Coreia do Sul 
 

 
A Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira [29.03.2013] o "estado de guerra" com a Coreia do Sul e que negociará 
qualquer questão entre os dois países sob esta base. "A partir de agora, as relações intercoreanas estão em estado de 
guerra e todas as questões entre as duas Coreias serão tratadas sob o protocolo de guerra", declara um comunicado 
atribuído a todos os órgãos do governo norte-coreano. 
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Adaptado.) 
 
A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a: 

 
A) divergências políticas e comerciais, sendo que sua origem se deu após a emergência Nova Ordem Mundial. 
B) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. 
C) divergências comerciais e econômicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. 
D) divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem se deu após a emergência da Nova Ordem Mundial. 
E) um incidente diplomático ocasional, que não corresponde à grande tradição pacifista existente entre as Coreias. 

 
21. (Adaptado do ENEM – 2011) Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações 

principais: eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante 
significativo. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orien-
tais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para a defesa pessoal, ora pela possi-
bilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Um dos problemas da violência que esta presente prin-
cipalmente nos grandes centros urbano são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, que se apropriam 
de gestos de lutas, resultando, muitas vezes, em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses 
movimentos foi mal compreendido, afinal as lutas 

 
A) tornaram-se um esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência.  
B) apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter. 
C) disseminaram-se pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. 
D) possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. 
E) sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. 

 
22. (2º Simulado TECPUC – 2015) Considerando os aspectos culturais e desportivos das lutas, assinale o que for 

CORRETO.   
 

A) As lutas devem ser trabalhadas de forma prioritariamente técnica, levando o aluno a desenvolver suas habilidades 
competitivas. 

B) De maneira geral, as lutas estão associadas ao contato corporal, a chutes, a socos, a disputas, a quedas e a atitu-
des agressivas. Contudo, o praticante de lutas, além de desenvolver-se corporalmente, pode adquirir valores e 
princípios essenciais para o ser humano, como cooperação, solidariedade, autocontrole emocional e atitudes 
agressivas. 

C) Até 1980, os judocas competiam de kimono branco e o que os diferenciava era somente a cor da faixa, vermelha 
ou branca, definida por sorteio. Atualmente, um dos judocas veste branco e outro verde. Essa mudança na regra foi 
justificada pela necessidade de melhorar a visualização dos competidores nas transmissões televisivas. 

D) As lutas sempre estiveram presentes na história da humanidade nas atitudes ligadas às técnicas de ataque e de 
defesa, além de serem consideradas, por alguns povos, como sabedoria de vida.  

E) No judô existe uma escala de pontuação para as técnicas, desenvolvidas pelo judoca, que resultam na queda do 
adversário. Para tanto, é considerada a seguinte escala:  Hansoku-make,  Keikoku,  Chui e Shido. 
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23. (2º Simulado TECPUC – 2015) A música é um dos principais componentes da Capoeira. Assinale a alternativa que 
mostra os instrumentos mais utilizados.  

 
A) Berimbau, atabaque e sanfona. 
B) Pandeiro, atabaque, caxixi e berimbau. 
C) Caxixi, pandeiro e viola.  
D) Cavaquinho, pandeiro e berimbau. 
E) berimbau, maculelê, pandeiro e caxixi. 
 

24. (2º SIMULADO TECPUC – 2015) As experiências de lazer que são pautadas na liberdade, na motivação e na satisfa-
ção são advindas de ocasiões sociais inseridas no tempo disponível das pessoas e vivenciadas nos equipamentos es-
pecíficos de lazer, tais como: 

 
A) parques, quadras esportivas e praças. 
B) escolas, fábricas e shoppings centers.  
C) empresas, escolas e quadras esportivas.  
D) praças, parques aquáticos e fábricas. 
E) clubes, escolinhas de futebol, áreas de escalada. 

 
25. (2º SIMULADO TECPUC – 2015) Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimen-

tação, 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 cotidianas; logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. 
A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando:  

 
A) pode se exercitar por períodos curtos de tempo.  
B) apresenta uma postura regular. 
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 inte-

lectuais. 
 

26. (2º Simulado TECPUC – 2015) 
 

 

 
                                                   Disponível em: <http://comotratar.com.br/verme/esquistossomose-cuidados/> 

 
A lavradora Maria Isabel dos Santos, de 68 anos de Cururupu (MA), município com pouco mais de 31 mil habitantes, 
revela que ela, o marido e os 13 filhos já tiveram a esquistossomose e que não sabe como acontece a contaminação. 
"[O caramujo] tá ali no rio. Tem muito. Eu não como, mas acho que bebo o caramujo. Tô dizendo por dizer, porque eu 
não sei como é que ele vai pra gente. Eu não como, mas vai ver que eu bebo? Tem vez que dá quatro ovos, tem vez 
que já dá o ovado. Já tomei remédio três vezes. Sempre repete [os exames], todo ano tem que repetir. A gente faz po-
ço, mas vai no rio lavar uma roupa e às vezes tem que tomar banho rápido", conta. Ela, que se diz feliz de viver no lu-
gar onde nasceu e se criou, conta que viu os filhos partirem um a um para outras localidades em busca de melhores 
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condições de vida. "Eu moro aqui, eu gosto daqui, mas tem esse problema de saúde, o caramujo. Aí toma remédio que 
passa muito mal. Às vezes eu fico tonta, dá aquela arrelia, mas tem que segurar porque se botar fora [o remédio], não 
adianta", avisa. O ministério da Saúde considera um problema de saúde pública de grande relevância". Analise as pro-
posições abaixo e marque a única alternativa CORRETA. 

 
A) O Biomphalaria é um molusco pelecípode que abriga as larvas cercárias. Quando se bebe a água, ingere-se o ca-

ramujo e os miracídios penetram na circulação através da parede dos vasos mesentéricos. 
B) Animais como o Schistosoma mansoni se caracterizam pela presença de um sistema digestório completo, sistema 

circulatório do tipo fechado e sistema nervoso do tipo difuso ou descentralizado. 
C) Ao comer o caramujo, a lavradora Maria Isabel dos Santos ingere também os miracídios que se transformam em 

cercárias nos ductos hepáticos e veias mesentéricas, causando os sintomas que caracterizam a ascite ou barriga 
d'água.  

D) A medida mais importante no combate à esquistossomose é a erradicação dos moluscos do gênero Biomphalaria , 
além da drenagem de pântanos e lagoas. 

E) A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada pelo verme Schistosoma mansoni, cujas formas 
adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo e as formas intermediárias se desenvolvem em 
moluscos aquáticos do gênero Biomphalaria. 
 

27. (2º Simulado TECPUC – 2015) 
 

 
                                                                        Disponível em: <http://www.mccorreia.com/verminose.htm> 

A verminose intestinal mais difundida no mundo é causada por um parasita que tem um corpo cilíndrico, alongado e 
não segmentado. De aspecto liso e brilhante, sua cor varia entre o branco e o amarelo. O tubo digestório é completo e 
a boca, situada em uma das extremidades, possui três grandes lábios. Realizam reprodução sexuada com fecundação 
cruzada e interna e desenvolvimento indireto. Apresentam dimorfismo sexual, sendo que os machos são menores que 
as fêmeas, e possuem a cauda enrolada. O comprimento do parasita varia entre 15 e 40 centímetros, sendo que o nú-
mero de indivíduos em um mesmo hospedeiro pode chegar a 600. Analise as proposições abaixo e marque a única al-
ternativa ERRADA. 

 
A) O ciclo tem início a partir de um hospedeiro. A fêmea é capaz de produzir grande quantidade de ovos por dia, sen-

do que parte desses ovos é eliminada através das fezes. As crianças são muito atingidas, já que a maioria não tem 
ou ainda não entende noções básicas de higiene. 

B) Essa verminose intestinal é causada por Ascaris lumbricoides e a contaminação ocorre quando as condições de 
higiene e de saneamento básico favorecem o contato desses ovos com a terra, a água e com alimentos que são 
ingeridos crus.  

C) No intestino delgado, os adultos realizam a reprodução sexuada, originando larvas que, ao nascerem, atravessam 
as paredes deste órgão e se direcionam aos vasos sanguíneos e linfáticos, podendo percorrer uma trajetória que 
envolve, na sequência, os sistemas digestório, respiratório, circulatório e, novamente, digestório. 

D) Devido ao espalhamento das larvas, febre, dor de barriga, diarreia, náuseas, bronquite, pneumonia, convulsões e 
esgotamento físico e mental são alguns possíveis sintomas, dependendo do órgão que foi afetado. Entretanto, em 
muitos casos a verminose se apresenta assintomática. 

E) Uma vez no ambiente, os ovos de Ascaris são muito resistentes, podendo permanecer viáveis por vários anos, ca-
so encontrem condições adequadas de umidade e temperatura. Higiene pessoal, filtragem da água, cozimento de 
alimentos e lavagem adequada de frutas e verduras cruas são suficientes para eliminar os ovos e impedir contami-
nações de novos indivíduos. 
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28. (2º Simulado TECPUC – 2015) 
 

Um pesquisador, trabalhando em vários habitats de um trecho da Mata Atlântica, encontrou uma espécie desconhecida 
de animal com o corpo de aspecto vermiforme. Uma análise primária deixou o biólogo em dúvida se o espécime cole-
tado seria um representante do filo Platelminto, Nematoda ou Annelida. Para decidir entre as três opções, você reco-
mendaria que ele examinasse mais cuidadosamente a presença de: 

 
A) segmentação corporal, que só observada em platelmintos, como a Taenia solium, e artrópodes, como insetos. 
B) sistema circulatório aberto, presente apenas em nematoides como o Ancylostoma. 
C) simetria bilateral, que é uma exclusividade dos anelídeos como os sanguessugas. 
D) sistema circulatório fechado, que surge pela primeira vez entre os anelídeos e ainda não ocorre em nematoides 

nem em platelmintos. 
E) sistema nervoso difuso, presente apenas nos anelídeos, como as minhocas. 
 

29. (2º Simulado TECPUC - 2015) 
 

As micorrizas são estruturas formadas em raízes de plantas, decorrentes do estabelecimento de uma simbiose com 
fungos do solo. Estudos com fungos micorrízicos inoculados em araucária mostram efeitos positivos no desenvolvimen-
to de mudas dessa espécie, da mesma forma que ocorrem em outras coníferas, como é o caso de Pinus.  

 
http://sistemasdeprodução.cnptia.embrapa.br 

 
A presença de micorrizas está associada ao aumento da produtividade agrícola porque: 

 
A) as hifas clorofiladas fornecem material orgânico diretamente às raízes das plantas, otimizando seu desenvolvimen-

to e produtividade. 
B) os fungos micorrízicos secretam substâncias ao redor das raízes das plantas inibindo o crescimento de outras es-

pécies. 
C) o conjunto de hifas dos fungos micorrízicos estabelece relação de mutualismo com raízes de plantas. As plantas, 

por meio da fotossíntese, fornecem glicose aos fungos e estes fornecem água e sais minerais às raízes das plan-
tas. 

D) os fungos micorrízicos estimulam o crescimento das raízes das plantas, o que as beneficiam na absorção de água 
e sais minerais do solo. 

E) as hifas heterótrofas fornecem suprimentos de material orgânico às raízes das plantas. 
 

30. (UESPI – 2012) As plantas avasculares são pequenas e são comuns em ambientes sombreados. Sobre suas caracte-
rísticas reprodutivas, observe o ciclo de vida exemplificado abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

 
A) Na cápsula, ocorre a meiose, formando-se esporos haploides que são eliminados no solo (1). 
B) Cada esporo desenvolve-se formando gametófitos unicamente masculinos (2). 
C) Anterozoides haploides fecundam oosferas diploides (3), ocorrendo a seguir divisões meióticas sucessivas. 
D) O arquegônio com o embrião diploide (4) desenvolve-se formando uma estrutura haploide. 
E) O esporófito (5) representa a fase assexuada do ciclo reprodutivo. 
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31. (UNESP – 2011) A construção de Brasília, durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), teve, entre suas moti-
vações oficiais: 

 
A) afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlá-lo.  
B) estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. 
C) deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher os 

turistas.   
D) tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil.   
E) reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos.   

  

32. (UFRS – 2001) A Revolução Francesa de 1789 apresentou distintas fases com resultados diferentes. De qualquer for-
ma, ela foi responsável pela eliminação do Antigo Regime e pela transformação da sociedade francesa e europeia da 
época. Assinale entre as alternativas abaixo, relativas aos resultados obtidos no campo, a que estiver INCORRETA. 

 
A) Eliminação da condição de servidão que se mantinha entre parte da população camponesa. 
B) Abolição dos deveres e tributos discriminatórios feudais e reais que recaíam sobre as diferentes regiões e o campo. 
C) Expropriação e venda das terras da monarquia, da Igreja e da aristocracia contrarrevolucionária aos burgueses e 

aos camponeses. 
D) Transformação dos senhorios feudais em empresas agrícolas pela expulsão dos camponeses servis. 
E) Abolição da monarquia e criação de um amplo setor de pequenos proprietários rurais. 

 
33. (ENEM – 2004)  

Constituição de 1824: 
 

“Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao Imperador (…) 
para que incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes po-
líticos, (...) dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado.” 

 
Frei Caneca: 

 
“O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote 
mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representan-
te do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador.” 
(Voto sobre o juramento do projeto de Constituição.) 

 
Para Frei Caneca, o Poder Moderador definido pela Constituição outorgada pelo Imperador em 1824 era: 

 
A) eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas do 

poder legislativo. 
B) arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. 
C) adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo Imperador. 
D) neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes 

da nação. 
E) capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. 

 
34. (FUVEST – 2004) “Quanto às galeras fugitivas, carregadas de doentes e feridos, tiveram que enfrentar, no rio Nilo, os 

navios dos muçulmanos que barravam sua passagem, e foi um massacre quase total: os infiéis só pouparam aqueles 
que pudessem ser trocados por um bom resgate. A cruzada estava terminada. E foi cativo que o rei entrou em Mansou-
rah, extenuado, consumido pela febre, com uma disenteria que parecia a ponto de consumi-lo. E foram os médicos do 
sultão que o curaram e o salvaram.”  

[Joinville. Livro dos Fatos (A 1ª Cruzada de São Luiz).]  

 

Os acontecimentos descritos pelo escritor Joinville, em 1250, revelam que as Cruzadas foram: 
 

A) um movimento de expansão de reis cristãos e da Igreja romana nas regiões do mundo islâmico. 
B) consequência das atrocidades dos ataques dos islâmicos nas regiões da Península Ibérica. 
C) uma resposta ao domínio do militarismo árabe que ameaçava a segurança dos países cristãos e do papado. 
D) organizadas pelos reis católicos, em comum acordo com chefes egípcios, para tomar Jerusalém das mãos dos mu-

çulmanos. 
E) expedições militares organizadas pelos reis europeus em represália aos ataques dos bizantinos a Jerusalém. 
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35. (FUVEST – 2008) Fazendo um balanço econômico do Segundo Reinado, podemos afirmar que ele foi um período no 
qual: 

 
A) O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização. 
B) Ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o Centro-Sul ganhou projeção em relação ao Nor-

deste. 
C) A Amazônia passou a ter um destaque maior do que as regiões cafeeiras com o boom da produção da borracha. 
D) Algumas atividades ganharam importância, como a criação do gado no Rio Grande do Sul e as lavouras de açúcar 

no Nordeste. 
E) As diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e progressivamente inte-

grado. 
 

36. (Adaptada UFUB – 2009) Sobre as relações sociais estabelecidas entre os homens no processo de produção capitalis-
ta, podemos afirmar que: 

 
I. se caracteriza por serem relações de exploração, antagonismo e oposição. 
II. as relações estabelecidas entre as classes sociais são complementares, pois só existe em relação à outra. 
III. dividem os homens entre proprietários e não-proprietários dos meios de produção. 
IV. as desigualdades não constituem a base de formação das classes sociais. 
V. entre o capitalista e o trabalhador há uma relação de igualdade, pois ambos são vendedores de sua força de traba-

lho. 
 

Selecione a alternativa CORRETA. 
 

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

 
37. (UNESP – 2003) A palavra democracia originou-se na Grécia Antiga e ganhou conteúdo diferente a partir do século 

XIX. Ao contrário do seu significado contemporâneo, a democracia na pólis grega: 
 

A) abrangia o conjunto da população da cidade, reconhecendo o direito de participação de camponeses e artesãos 
em assembleias plebeias livremente eleitas. 

B) pregava a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei, garantindo a todos o direito de tomar a palavra na 
Assembleia dos cidadãos reunida na praça da cidade. 

C) funcionava num quadro de restrições específicas de direitos políticos, convivendo com a escravidão, excluindo do 
direito de participação os estrangeiros e as mulheres. 

D) evitava a participação dos militares e guerreiros, considerando-os incapazes para o exército da livre discussão e 
para a tomada de decisões consensuais. 

E) era exercida pelos cidadãos de maneira indireta, considerando que estes escolhiam seus representantes políticos 
por intermédio de eleições periódicas e regulares. 
 

38. (ENEM – 2010) A primeira instituição de ensino brasileira que inclui disciplinas voltadas ao público LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais e transexuais) abriu inscrições na semana passada. A grade curricular é inspirada em similares dos 
Estados Unidos da América e da Europa. Ela atenderá jovens com aulas de expressão artística, dança e criação de 
fanzines. É aberta a todo o público estudantil e tem como principal objetivo impedir a evasão escolar de grupos social-
mente discriminados. 

Época, 11 jan. 2010 (adaptado) 
 

O texto trata de uma política pública de ação afirmativa voltada ao público LGBT. Com a criação de uma instituição de 
ensino para atender esse público, pretende-se: 

 
A) copiar os modelos educacionais dos EUA e da Europa. 
B) permitir o acesso desse segmento ao ensino técnico. 
C) criar uma estratégia de proteção e isolamento desse grupo. 
D) contribuir para a invisibilidade do preconceito ao grupo LGBT. 
E) promover o respeito à diversidade sexual no sistema de ensino. 
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39. (ENEM – 2012) Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades 
de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus executivos viven-
do onde a qualidade de vida é mais elevada. 

 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 (adaptado). 

 
No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada 
dessas estratégias tem sido: 

 
A) o aumento da mobilidade ocupacional. 
B) a redução da competitividade entre as empresas. 
C) o crescimento da carga tributária. 
D) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 
E) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 

 
40. (ENEM – 2012) Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento; ela cria uma 

atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações.  
 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado).  
 
No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisa-
gem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão: 

 
A) política de apropriação efetiva do espaço. 
B) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. 
C) econômica de uso de recursos do espaço. 
D) privada de limitação sobre a utilização do espaço. 
E) natural de composição por elementos físicos do espaço. 

 
41. (UFU – 2009) Na obra Crítica da Razão Pura, Imannuel Kant, examinando o problema do conhecimento humano, dis-

tinguiu duas formas básicas do ato de conhecer. Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O conhecimento mítico e o conhecimento cético. 
B) O conhecimento sofístico e o conhecimento ideológico. 
C) O conhecimento religioso e o conhecimento ateu.   
D) O conhecimento fanático e o conhecimento tolerante. 
E) O conhecimento empírico e o conhecimento puro. 

 
42. (UEL – 2012) “Quando a vontade é autônoma, ela pode ser vista como outorgando a si mesma a lei, pois, querendo o 

imperativo categórico, ela é puramente racional e não dependente de qualquer desejo ou inclinação exterior à razão. 
[...] Na medida em que sou autônomo, legislo para mim mesmo exatamente a mesma lei que todo outro ser racional au-
tônomo legisla para si.”  

 
(WALKER, Ralph. Kant: Kant e a lei moral. Trad. de Oswaldo Giacóia Júnior. São Paulo: Unesp, 1999. p. 41.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre autonomia em Kant, considere as seguintes afirmativas: 

 
I. A vontade autônoma, ao seguir sua própria lei, segue a razão pura prática. 
II. Segundo o princípio da autonomia, as máximas escolhidas devem ser apenas aquelas que se podem querer como 

lei universal. 
III. Seguir os seus próprios desejos e paixões é agir de modo autônomo. 
IV. A autonomia compreende toda escolha racional, inclusive a escolha dos meios para atingir o objeto do desejo. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 
A) I e IV. 
B) III e IV. 
C) I e II. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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43. (Adaptada de UEL – 2013) “Ser caritativo quando se pode sê-lo é um dever, e há além disso muitas almas de disposi-
ção tão compassivas que, mesmo sem nenhum outro motivo de vaidade ou interesse, acham íntimo prazer em espa-
lhar alegria à sua volta, e se podem alegrar com o contentamento dos outros, enquanto este é obra sua. Eu afirmo po-
rém que neste caso uma tal ação, por conforme ao dever, por amável que ela seja, não tem contudo nenhum verdadei-
ro valor moral, mas vai emparelhar com outras inclinações, por exemplo o amor das honras que, quando por feliz aca-
so, topa aquilo que efetivamente é de interesse geral e conforme ao dever, é consequentemente honroso e merece 
louvor e estímulo, mas não estima; pois à sua máxima falta o conteúdo moral que manda que tais ações se pratiquem 
não por inclinação, mas por dever.”  

 
(KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Paulo Quintela. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 113.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o dever em Kant, é correto afirmar: 

 
A) Ser compassivo é o que determina que uma ação tenha valor divino e celestial. 
B) Numa ação por dever, as inclinações estão subordinadas ao princípio moral. 
C) A ação por dever é determinada pela simpatia para com os seres humanos. 
D) O valor moral de uma ação é determinado pela promoção da felicidade humana. 
E) É no propósito visado que uma ação praticada por dever tem o seu valor moral. 

 
44. (2º SIMULADO TECPUC – 2015) “Kant expressa o mundo moderno em um edifício de pensamentos. De fato, isto sig-

nifica apenas que na filosofia kantiana os traços essenciais da época se refletem como em um espelho, sem que Kant 
tivesse conceituado a modernidade enquanto Kant. Só mediante uma visão retrospectiva Hegel pode entender a filoso-
fia de Kant como autointerpretação decisiva da modernidade. Hegel visa conhecer também o que restou de impensado 
nessa expressão mais refletida da época: Kant não considera como cisões as diferenciações no interior da razão, nem 
as divisões formais no interior da cultura, nem em geral a dissociação dessas esferas. Por esse motivo, Kant ignora a 
necessidade que se manifesta com as separações impostas pelo princípio da subjetividade”.  

 
(HABERMAS, Jürgen, O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 30).  

 

Dadas as afirmativas sobre Kant, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Kant nunca deixou Konisberg, elaborou na ética o imperativo categórico que afirmava: “o homem é a medida de to-
das as coisas e nesse sentido tudo que procede do homem é humano e ético”.  

B) Kant apoiou-se na filosofia de Maquiavel: “os fins justificam os meios”, defendendo uma ética norteada pela conse-
quência e cita Maquiavel como o filósofo da moral de todos os tempos.  

C) Na terminologia de Kant, a expressão juízo sintético a priori indica as afirmações dotadas de universalidade e ne-
cessidade que seriam as fontes primeiras dos preconceitos que levam aos processos de segregação racial. 

D) Assim como Agostinho apoiou-se na filosofia de Platão para desenvolver sua filosofia, Tomás de Aquino cristiani-
zou a filosofia de Kant em suas diversas expressões, tornando a doutrina kantiana extremamente absorvida pelo 
cristianismo. 

E) Kant buscava uma síntese entre o racionalismo, que acreditava na primazia da razão como fonte do conhecimento, 
e o empirismo, que defendia a experiência enquanto fonte primária no ato de conhecer. 
 

45. (Enem – 2012) Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é 
a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado des-
sa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-
se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do es-
clarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natu-
reza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a 
vida. 

 
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado). 

 
Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da Moder-
nidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa: 

 
A) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.    
B) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma heterônoma.    
C) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. 
D) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.    
E) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.    
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46. (PUCPR – jun./2015) Leia o texto a seguir e selecione a alternativa CORRETA em relação à sua interpretação e análi-
se linguística.  

 
Educação – Uma pesquisa divulgada este ano com 20.000 estudantes dinamarqueses entre 5 e 19 anos demonstrou 
que crianças que vão para a escola a pé ou de bicicleta têm uma capacidade bem maior de se concentrar na aula, e 
aprendem mais do que aqueles que vão de carro. A pesquisa revelou que, quatro horas depois do começo da aula, os 
alunos que pedalaram ou caminharam continuam mais atentos e aprendendo mais do que os outros. Outra pesquisa 
reveladora foi feita na Califórnia, em 1993. Os cientistas pediram a crianças que vão para a escola a pé, de bicicleta ou 
de carro para que elas desenhassem o bairro, e depois as entrevistaram. A conclusão foi de que crianças que cami-
nham ou pedalam têm habilidades cognitivas muito maiores: elas têm mais noção de espaço e desenvolvem mais suas 
capacidades sociais.  

         Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/mundo-novo/2013/09/09/como-medir-a-qualidade-de-uma-cidade/>. 

 

A) A pesquisa com estudantes dinamarqueses demonstrou que há uma relação direta entre caminhar ou pedalar para 
a escola e a capacidade de concentração na aula.  

B) Ir de carro para a escola impede que a criança desenvolva habilidades cognitivas como a noção de espaço.  
C) O texto apresenta duas pesquisas realizadas com estudantes. Ambas identificam a quantidade de participantes, a 

sua faixa etária e o período em que a pesquisa ocorreu.  
D) Segundo o texto, ir de carro para a escola é prejudicial à saúde de crianças e adultos.  
E) Segundo a pesquisa, as crianças menores (aproximadamente cinco anos de idade) apresentam menor habilidade 

cognitiva para a localização espacial. 
 

47. (UFPR – 2015) Leia o capítulo 6 de Lavoura arcaica, reproduzido abaixo.   
 

“(...) Desde minha fuga, era calando minha revolta (tinha contundência o meu silêncio! tinha textura a minha raiva!) que 
eu, a cada passo, me distanciava lá da fazenda, e se acaso distraído eu perguntasse “para onde estamos indo?” – não 
importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse paisagens muito novas, quem sabe menos ásperas, não importava 
que eu, caminhando, me conduzisse para regiões cada vez mais afastadas, pois haveria de ouvir claramente de meus 
anseios um juízo rígido, era um cascalho, um osso rigoroso, desprovido de qualquer dúvida: ‘estamos indo sempre pa-
ra casa’.” 

NASSAR, Raduan. Lavoura arcaica. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 35/36.   
 

Considere as seguintes afirmativas sobre a narrativa de Raduan Nassar, publicada pela primeira vez em 1975:   
 

I. Em Lavoura arcaica, não há marcação temporal do narrado e a narração não segue uma cronologia linear. Mesmo 
assim, o tempo é uma das questões centrais na tensão entre pai e filho, entre a pregação da contenção, da paci-
ência e da obediência ao curso natural e soberano do tempo pelo patriarca e a reivindicação do direito à impaciên-
cia e à urgência pelo jovem filho.  

II. As duas epígrafes – “Que culpa temos nós dessa planta da infância, de sua sedução, de seu viço e constância?”; 
“Vos são interditadas: vossas mães, vossas filhas, vossas irmãs,...” – estabelecem uma relação com as duas linha-
gens da família: de um lado, o excesso de afeto materno; de outro, a imposição da ordem paterna. 

III. A relação incestuosa com a irmã Ana e a tentativa de levá-la consigo no abandono da casa paterna representam a 
rejeição de todos os laços familiares por parte de André e o desejo, sempre presente, de se distanciar da repressão 
paterna e abandonar a lavoura arcaica em busca do diferente na cidade moderna. 

IV. Estamos indo sempre para casa, mas o retorno é sempre diferente. A cena habitual da festa familiar da primeira 
parte reaparece no final, com mudança apenas do tempo verbal. Dessa vez, no entanto, o fecho é diferente e trági-
co: o pai, símbolo da razão e do equilíbrio, cede à paixão e à loucura ao matar a própria filha.   

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
B) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.  
C) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.  
D) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.   
E) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
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48. (Adaptada de MACK/SP – 2013)  
 

Em: “ – Perdi a mala! – um diz de cara acabrunhada”. 
A palavra “um” tem a função sintática de: 

 
A) sujeito simples. 
B) adjunto adverbial. 
C) adjunto adnominal. 
D) aposto. 
E) numeral. 

 
49. (ITA/SP – 2013) Assinale a alternativa que caracteriza o Romantismo. 
 

A) valorização do eu. O assunto passa a ser manifestado a partir do artista, que traz à tona o seu mundo interior, com 
plena liberdade; esta liberdade se impõe na forma. Sentimentalismo. 

B) literatura multifacetada: valorização da palavra e do ritmo: temática humana e universal. 
C) literatura intrinsecamente brasileira; linguagem direta, coloquial, livre das regras gramaticais, imagens diretas; inspi-

ração a partir da burguesia, da civilização industrial, da máquina. 
D) literatura que busca inspiração no subconsciente, nas regiões inexploradas da alma: para isso, usa meios indiretos 

a fim de sugerir ou representar as sensações; funde figura, música e cor. 
E) literatura que visa à perfeição da forma, à objetividade, ao equilíbrio, à perfeição absoluta da linguagem; prefere os 

temas novos e exóticos. 

 
50. (2º Simulado TECPUC – 2015) Qual das alternativas apresenta o período adequado à variedade padrão da Língua 

Portuguesa? 
 

A) Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vêm aqui. 
B) Bateu três horas quando o Papa acenou pela janela. 
C) Faltava um banco e uma cadeira branca no palco. 
D) Sem hesitar, ela respondeu asperamente ao professor e sentiu-se meia triste com isso. 
E) Apesar da grande quantidade de alunos que têm dificuldade de escrever bons textos, ainda há bastante leitores 

assíduos aos encontros. 
 

51. (2º Simulado TECPUC – 2015) O Realismo foi um movimento artístico, intelectual e literário do século XIX caracteriza-
do sobretudo pelo princípio de que o artista deve representar a realidade com a mesma objetividade com que um cien-
tista estudo um fenômeno da natureza. Qual das afirmações abaixo reforça essa ideia? 

 
A) A função da arte é dar liberdade para o artista criar personagens fictícios e heroicos a partir de fatos reais. 
B) O Realismo deve valorizar, principalmente, a capacidade criadora do artista respeitando a subjetividade deste. 
C) A arte realista tende a dar espaço privilegiado aos experimentos que explorem ao máximo os efeitos de luz e som-

bra (claro/ escuro) 
D) O realismo desafia o academicismo propondo uma arte na qual os sentimentos afloram nas obras produzidas. 
E) Sua função é apenas revelar os aspectos mais característicos e expressivos da realidade. 
 

52. (2º Simulado TECPUC – 2015) O Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura 
e deu início às grandes tendências da arte no século XX. Quais são os princípios que caracterizam a pintura impressio-
nista? 

 
A) As sombras devem ser escurecidas, para que não se perca o efeito de profundidade. 
B) O objeto ou paisagem deve ser desenhado em espaços abertos e pintados dentro do ateliê do artista, para uma 

melhor preparação das tintas. 
C) A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz artificial. 
D) As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. 
E) As cores e tonalidades devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. 
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53. (2º Simulado TECPUC – 2015) Surgido na França, o Cubismo se caracteriza pela fragmentação da realidade, flashes 
cinematográficos, ilogismo e humor. Além disso, há uma superposição de assuntos, espaços e tempos diferentes e a 
linguagem é predominantemente nominal. Na pintura, destaca-se o espanhol Pablo Picasso, que buscou uma nova lin-
guagem, decompondo o mundo visível (objetos, pessoas, paisagens) em componentes geométricos para decompô-los 
de outra maneira, sob diversos pontos de vista.  

 
 
Observe a obra cubista Guernica de Pablo Picasso e assinale qual era a proposta do artista ao fazer essa obra. 

 

 
 

 
Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/historiageral/a-leitura-obra-guernica-picasso-para-estudo-historia.htm 

 
 
 

A) O artista representou a bravura e coragem do povo da cidade de Guernica durante a guerra. 
B) Guernica é a cidade onde Pablo Picasso nascer e cresceu e fez essa obra em sua homenagem. 
C) O artista representou o bombardeio a cidade de Guernica como forma de protesto. 
D) Guernica representa as tradicionais touradas espanholas e a importância desse evento para manutenção da histó-

ria de seu povo. 
E) A obra Guernica foi encomendada em 1907 para comemorar o aniversário da Espanha e celebrar suas tradições. 

 
54. (2º Simulado TECPUC – 2015) O surrealismo foi um movimento artístico que se manifestou nas artes visuais, no teatro 

e cinema, e seu idealizador André Breton. Sobre o surrealismo, podemos afirmar: 
 

A) Uma das características mais marcantes é sua relação com o sonho e a forma como ele se relaciona com a reali-
dade. 

B) A ideia principal da arte surrealista consiste na destruição e anarquia de valores e formas. 
C) Apresenta uma visão positiva de mundo inspirada nas inovações tecnológicas. 
D) Dentre as características principais destacam-se: a valorização do sonho, a imaginação, o sobrenatural e a busca 

de imagens inconscientes. 
E) Preocupa-se com a valorização dos efeitos de luz e sombra nas imagens representadas. 
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55. (2º Simulado TECPUC – 2015) Aponte qual das imagens abaixo pertencem ao movimento Pós-impressionista. 
 

 

I.                                          II.                                                           III.  
 

 
 
 
 
 

IV.     V.    
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

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

 
(UFPR – 2012) Responda às questões 56 e 57 a respeito do texto: 
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56. Are these statements TRUE (T) or FALSE (F), according to the text? 
 

(   ) Schools tend to emphasize academic performance and test scores. 
(   ) Students should develop life skills, such as self-control, ambition, and competitiveness. 
(   ) Getting high grades does not necessarily mean that the student will be successful in life. 
(   ) The emphasis on academic performance is not supported by parents at all. 
(   ) Long-term success is usually achieved by students who get high grades. 

 
Mark the alternative which presents the correct sequence, from top to bottom. 

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

 
57. What did the study mentioned in the text show? 
 

A) Students who were praised for their effort felt encouraged to keep working hard. 
B) Students who were praised for their intelligence did better than those who were praised for hard work. 
C) Students who were praised for being smart felt confident when they had to solve a difficult problem. 
D) Getting an “A” in a test is more important than working hard in most cases. 
E) Students should avoid solving difficult problems and should try to relax. 

 
(PUCPR – jun./2015) Leia o texto abaixo e responda às questões 58 e 59: 

 

58. Choose the CORRECT alternative according to the text: 
 

A) Based on the text information, Tom and Jerry shows were created to criticize racism. 
B) According to the warning of Amazon, the racist scenes are wrong nowadays; however, in the past they were ac-

ceptable. 
C) According to the warning of Amazon, racism is no longer a common behavior in America. 
D) Based on the text it is correct to say the cartoonists clearly showed racist behavior. 
E) Tom and Jerry shows never won any prize. 

 
59. Based on the reading select the CORRECT alternatives: 
 

I. In the sixties the cartoons were revised due to racism issues. 
II. Visitors can only download the series “Tom and Jerry” from Amazon. 
III. Tom and Jerry were created over 20 years before some cartoons were edited due to worries about racism. 
IV. People on twitter supported Amazon’s warning. 
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A) Alternatives I and III are correct. 
B) Alternatives II and III are correct. 
C) Alternatives I and IV are correct. 
D) Alternatives II and IV are correct. 
E) Alternatives II, III and IV are correct. 

 
60. (ENEM – 2011) Responda a questão em relação à charge: 
 

 

 
A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A 
presença desse efeito no diálogo entre Jon e Garfield acontece porque: 

 
A) Jon pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. 
B) Jodell é a única namorada maluca que Jon teve, e Garfield acha isso estranho. 
C) Garfield tem certeza de que a ex-namorada de Jon é sensata, o maluco é o amigo. 
D) Garfield conhece as ex-namoradas de Jon e considera mais de uma como maluca. 
E) Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões 61 à 65. 

 
EL LORO Y SU JAULA 

 
 

Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que quería. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado, y su 
propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Un día, el anciano invitó a un amigo a su casa para tomar 
juntos un sabroso té. Los dos hombres pasaron al salón donde estaba el loro. Se encontraban los dos hombres toman-
do el té, cuando el loro comenzó a gritar:       –¡Libertad, libertad, libertad!  
Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de pedir libertad. Hasta tal punto era in-
sistente su petición, que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. Estaba saliendo 
por la puerta y el loro seguia gritando: “!Libertad, libertad!”.  
Pasaron los días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le apenaba el estado del anima-
lito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Pensó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a 
efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se colocó cerca 
de la casa del anciano y, en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa, abrió la puerta con una ganzúa y entró en el salón, 
donde el loro continuaba gritando: “! Libertad, libertad!”.  
¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito?  Se acercó a la jaula y abrió la puerta. Entonces el loro, aterrado, se 
lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El 
loro seguia gritando: “! Libertad, libertad!”  
Como este loro, hay muchas personas que dicen querer hacer cosas, se quejan de no poder hacerlas pero, cuando tie-
nen ocasión de realizarlas se acobardan y buscan excusas para continuar igual.  

 
Disponível em: <http://www.pensamientos.com.mx/el_loro_que_pedia_libertad.htm> 
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61.  ¿De que trata la Historia? 

 
A) Ésta es la historia de un loro que no sabía lo que queria. 
B) Cuenta la historia de un loro que no podía elegir lo que quería comer. 
C) El loro de esta historia no sabía muy bien lo que le apetecía de verdad. 
D) LA historia habla del gusto y saber del Té.  
E) Es la historia de dos amigos que tomaban té en las tardes. 

 
62. ¿Por qué el Invitado no pudo terminar de beber su té? 

 
A) El invitado tomó el té pero no le gustó. 
B) Sintió mucha pena por su amigo. 
C) No se tomó el té porque el loro se lo robó. 
D) El invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar su taza de té. 
E) Porque tenía que irse a trabajar. 

 
63. ¿Cuál era el plan del Invitado para liberar al loro? 
 

A) Iba a aprovechar la ausencia del anciano y a liberar al  loro. 
B) Iba a hablar con el dueño para liberar al loro. 
C) El pobre loro se fue cuando el anciano no estaba en la casa. 
D) El loro consiguió la libertad pero era muy pobre. 
E) No tenía intenciones de liberar al loro. 

 
64. ¿Cuál fue la reacción del loro al ver que la jaula estaba abierta y era libre? 
 

A) El loro agarró la jaula y la tiró al lado opuesto. 
B) El loro quería huir de la casa.  
C) La jaula se cayó porque los barrotes se rompieron. 
D) El loro se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula 
E) El loro estaba durmiendo y no percibió que estaba abierta la jaula. 

 
65. ¿Cuál es la moraleja y enseñanza de esta historia? 

 
A) Hay personas que dicen querer hacer cosas y cuando tienen ocasión de realizarlas se acobardan. 
B) No tengas un loro indeciso. 
C) Las jaulas no son para animales. 
D) Las personas viven en jaulas. 
E) La moraleja es que es difícil tener loros enjaulados. 
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REDAÇÃO 
 

 (Adaptada de 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: 

 
[...] 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) 
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Confronte os textos 1 e 2 e dê sua opinião sobre a utilização da palavra escrita:  
 

Que prognósticos podemos fazer quanto ao seu uso na comunicação e na vida em geral?  
 

Ao realizar sua tarefa, tenha presentes os seguintes aspectos: 
 
• Você deverá escrever uma dissertação; portanto, mesmo que seu texto possa conter pequenas passagens narrativas, 

informativas ou descritivas, nele deverão predominar sua opinião sobre a questão já destacada. Aplique expressões que 

identifiquem sua argumentação. 

• A estrutura do texto deve estar conforme a paragrafação do texto dissertativo, apresentando a sua reflexão: contextuali-

zação, apresentação e defesa de opinião e conclusão. 

• Sua opinião deve ser clara sobre o assunto e argumentos para sustentá-la, pautados nos textos.  

• A letra deve ser legível. 

• Procure ser original. Não utilize em sua dissertação cópias de textos da prova nem de parágrafos que introduzem os 

temas. 

• Antes de passar a limpo, à tinta, na folha definitiva, releia seu texto com atenção e faça os reparos que julgar necessá-

rios. 

• Ter entre 20 e 25 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____________________________________________________ 
21____________________________________________________ 
22____________________________________________________ 
23____________________________________________________ 
24____________________________________________________ 
25____________________________________________________ 
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