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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O que é bom dura pouco. As festas estão acabadas; nossas belas conhecidas bordam; nossos alegres estudantes estão de livro na 
mão. Mas, pelo que toca a estes, qual é, digam-me, qual é o estudante que, depois de uma patuscada de tom, não fica por oito dias incapaz 

de compreender a mais insignificante lição? Isto sucede assim; essa pobre gente vê, por toda a parte, e misturando-se com todos os 
pensamentos, no livro em que estuda, nas estampas que observa, na dissertação que escreve, o baile, as moças e os prazeres que apreciou. 

Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha 

Vocabulário 

Patuscada: festa alegre e ruidosa entre amigos. 

 

1.  Considerando as características da prosa romântica urbana, assinale a opção incorreta a respeito do fragmento 
apresentado. 

A  O texto evidencia a caracterização do típico herói romântico, o qual assemelha-se ao homem representado no 
ultrarromantismo.  

B  Fica evidente, no texto, o retrato das particularidades da vida cotidiana burguesa, uma característica desse tipo de 
prosa. 

C  O enredo, na maioria das vezes, apresenta conflitos que são frutos de uma classe social sem problemas financeiros, 
ideia implícita no fragmento acima. 

D  No romance urbano, predominam as narrativas ambientadas no Rio de Janeiro. 

E  A descrição feita pelo narrador atende ao gosto do público leitor da época, que queria ver o seu mundo retratado 
nos livros. 

 

Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro; foi 
proclamada a rainha dos salões. 

Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências, que 
se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. 

Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da Corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente 
no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a 
conheciam; e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, 

pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. 
Aurélia era órfã; e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva. D. Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na 

sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que 
naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. 

 

2.  Considerando as características da prosa romântica urbana, sobre o fragmento acima, é possível afirmar que  

A  Aurélia Camargo, apesar de idealizada pelo narrador, apresenta traços da mulher no Realismo, pois valoriza a 
beleza e a riqueza. 

B  o narrador critica valores burgueses ao apresentar determinadas características da heroína romântica, 
evidenciando a oposição entre a personagem e o ambiente em que está inserida. 

C  a atuação da D. Firmina Mascarenhas, mãe biológica de Aurélia, disfarçava sua emancipação diante da sociedade da 
época.  

D  as antíteses empregadas no primeiro parágrafo para descrever o espaço e a personagem comprovam que o 
romance urbano sofreu influência da cultura francesa. 

E  a expressão “ídolo dos noivos em disponibilidade” remete à estética romântica, porque idealiza Aurélia; e à estética 
realista, porque sugere os valores burgueses.  
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3.  Considere estes trechos de texto:  

I. Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros e coberto seus colos com as mais ricas 
e preciosas joias, D. Carolina dividiu seus cabelos em duas tranças, que deixou cair pelas costas: não quis ornar o 
pescoço com seu adereço de brilhantes nem com seu lindo colar de esmeraldas. (Joaquim Manuel de Macedo. A 
Moreninha.)  

II. Deitara-se então de bruços no sofá, para ler mais a cômodo, e maquinalmente corria os olhos pelas rubricas dos 
artigos à cata de algum escândalo que lhe aguçasse a curiosidade embotada pela fadiga de uma prolongada vigília. 
(José de Alencar. Senhora.)  

III. Parece que em minhas veias correm rios noturnos em que barqueiros remam contra marés montantes. (Jorge de 
Lima. Anunciação e encontro de Mira – Celi.)  

IV. O homem, sem se importar com o sangue, pusera no ombro o animal sumariamente envolvido no couro e marchava 
para a casa cujo telhado vermelhava, lá além. E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe 
deixaram na boca um gosto amargo de vida. (Rachel de Queiroz. O Quinze.)  

Os pronomes relativos destacados nos trechos acima classificam-se quanto à sintaxe, respectivamente, como  

A  objeto direto – objeto direto – adjunto adverbial – adjunto adnominal.  

B  sujeito – sujeito – adjunto adverbial – complemento nominal.  

C  objeto direto – sujeito – adjunto adverbial – adjunto adnominal.  

D  sujeito – objeto direto – adjunto adverbial – complemento nominal.   

E  objeto direto – agente da passiva – objeto indireto – adjunto adnominal. 
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Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, “olhos de cigana oblíqua e dissimulada”. Eu não sabia o que era 
oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se se podiam chamar assim. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia 
do meu intento; imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados 
neles, e a isso atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios.  

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me 
acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de 
ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava 
para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, 
aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, 
cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. A eternidade tem as suas pêndulas; nem por não acabar nunca 
deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu conhecer a 
soma dos tormentos que já terão padecido no inferno os seus inimigos; assim também a quantidade das delícias que terão gozado 
no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante; mas eu 
não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos 
cabelos de Capitu, mas então com as mãos, disse-lhe – para dizer alguma coisa – que era capaz de os pentear, se quisesse. 

Machado de Assis. Dom Casmurro.  

4.  No que concerne ao texto precedente e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta. 

A  A oração “se quisesse” (l.19) denota a ideia de concessão.  

B  Na passagem “a onda que saía delas vinha crescendo, vaga e escura, (l.11 e 12), as vírgulas isolam um aposto 
explicativo.  

C  A oração “de os pentear” (l.19) exerce a função de complemento do verbo da oração “era capaz”.  

D  Em “era um pretexto para mirá-los mais de perto” (l.4), a oração destacada exprime a ideia de intuito, propósito, 
finalidade. 

E  O vocábulo “que” em “que se retira da praia” (l.10) generaliza o sentido de “a vaga” (l.8). 

 

MATEMÁTICA 
5.  Seja ��� um triângulo qualquer inscrito em uma circunferência � de raio � e centro � conforme figura a seguir. 

 

Sabendo que �� � 20, �� � 10√2 e med ����� � 135°, é correto afirmar que � é 
igual a  

A 5√5. 

B 5√10 . 

C 10√5. 

D 10√10. 

E 10.   

  

� 

� 

� 

� � 
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6.  Cerca de 33% da população adulta brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de 
sal. A variação da pressão sanguínea ����, em mmHg, de um certo indivíduo pode ser expressa por 

( ) π = −  
 

8
100 20cos

3
P t t  em que � é dado em segundo. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco.  

Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir. 

I. A frequência cardíaca desse indivíduo é de 80 batimentos por minuto. 

II. A pressão para � � 4 segundos é de 90 mmHg. 

III. Para � � 6 segundos, a pressão é máxima. 

IV. A pressão é mínima em � � 0 segundo. 

Estão corretas as afirmações 

A  I e II. 

B  I e IV. 

C  II e III. 

D  I, II e IV. 

E  II, III e IV. 

7.  Um aparelho celular de última geração tem seu preço ���� desvalorizado exponencialmente em função do tempo �, em 
anos, contados a partir da data de aquisição do aparelho. Se um aparelho novo, atualmente, custa R$ 8 000,00 e sofre 
desvalorização de 20% ao ano, então, 4 anos após sua aquisição, o preço desse aparelho, em real, será igual a 

A  5 120,00. 

B  4 096,00. 

C  3 276,80. 

D  2 621,44. 

E  2 097,15. 

8.  Em um período prolongado de seca, a quantidade de água de certo reservatório é dada pela função ( ) ( )0,4
0 2 ,t

q t q
−=  

sendo �� a quantidade inicial de água no reservatório e ���� a quantidade de água no reservatório após � meses. 

Em quantos meses a quantidade de água nesse reservatório se reduzirá a um quarto da quantidade inicial? 

A  5 

B  8 

C  10 

D  15 

E  20 

 

QUÍMICA 
9.  Leia o texto abaixo. 

O sulfeto de sódio, quando queimado, libera dióxido de enxofre, que, inalado, afeta o trato respiratório, causando irritação dos 

brônquios, dificuldade respiratória, edema pulmonar e, em altas concentrações, possível parada respiratória. Mesmo exposições de curto 

espaço de tempo, em concentrações de 400 a 500 ppm, são potencialmente perigosas à vida; Contato com ácidos – o sulfeto de sódio em 

contato com ácidos libera gás sulfídrico que se inalado pode causar envenenamento sistêmico, com sintomas de parada respiratória e 

inconsciência, seguida de morte. Apesar disso, é aplicado na depilação de couro por queimar e limpar camadas, até a indústria metalúrgica, 

onde participa da flotação do zinco e cobre e no processo kraft da celulose. 
Disponível em: https://www.dmarfa.com.br/wp-content/uploads/sulfeto-de-sodio-sulfureto-de-sodio-fispq-043.pdf. Acesso em: 3 mai. 2022. 

Dados de Z – Sódio (Na) = 11; Enxofre (S) = 16. 

Acerca do sulfeto de sódio, citado no texto, analise as afirmações a seguir. 

I. Devido à natureza química desses elementos, bem como suas respectivas configurações eletrônicas, que o sulfeto 
de sódio pode ser corretamente classificado como composto molecular. 

II. Sabendo que a fórmula química que representa o sulfeto de sódio corresponde à menor proporção entre seus 
átomos, é correto afirmar que ela é definida por NaS2. 

III. Ao ser dissolvido em água, os cristais que formam a estrutura do sulfeto de sódio serão desconstruídos por meio 
desse processo. Sendo assim, é possível afirmar que haverá uma maior condução elétrica para essa nova solução 
aquosa.  
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Assinale a opção que contenha o(s) item(ns) correto(s). 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  I e II, apenas. 

E  I, II e III. 
 

O fosfato de cálcio é o principal “ingrediente” na formação dos ossos e do esmalte dos dentes e no cálcio encontrado no leite, que 
ajuda a fortalecer os ossos e os dentes, quando consumido. Também tem muitos usos práticos, como cozinhar e criar fertilizantes. Um uso 
do fosfato de cálcio é como agente de panificação. Quando adicionado a ingredientes de panificação, estimula o crescimento de pães e 
outros itens. Também é adicionado a alguns queijos e laticínios para aumentar seu valor nutricional e teor de cálcio. 

Disponível em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/quimica/fosfato-de-calcio. Acesso em: 3 mai. 2022 (adaptado). 

10.  Como citado no texto, o fosfato de cálcio é um importante composto químico no cotidiano. Sabendo que a fórmula do 
fosfato é ���

-3, analise as seguintes afirmações: 

I. Segundo a teoria do octeto, o cálcio, por apresentar 20 elétrons em sua eletrosfera, no estado fundamental, 
apresentará carga provável +2 na ligação com o fosfato. 

II. A fórmula química que representa o fosfato de cálcio é (PO4)2Ca3. 

III. Em um composto iônico, a soma das cargas deve sempre ser diferente de 0. 

Assinale a opção que contenha o(s) item(ns) correto(s). 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  I e II, apenas. 

E  I, II e III. 

11.  Observe o desenho a seguir e correlacione as letras A, B, C, D e E com as propriedades e características dos elementos 
químicos representados na ilustração. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta.  

A  A e E pertencem, respectivamente, à família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e A é mais reativo que E.  

B  C pertencem à família do carbono, possuindo 5 elétrons na camada de valência. 

C  D é um não metal que apresenta configuração eletrônica da camada de valência ns2 np2.    

D  B é um metal de transição que apresenta menor raio atômico dos metais representados na tabela.    

E  E apresenta configuração eletrônica terminada em ns2 e alto valor de eletronegatividade.    

12.  Considere os seguintes átomos neutros: N (Z = 7); Mg (Z = 12); P (Z = 15); Ca (Z = 20) 

Marque a opção incorreta.  

A  Mg e Ca pertencem à mesma família.    

B  A ordem crescente de raio atômico é Ca < Mg < P < N.    

C  Mg e P pertencem ao mesmo período.    

D  A ordem crescente de potencial de ionização dos átomos é Ca < Mg < P < N.    

E  Mg e Ca pertencem à família 2A (metais alcalinos terrosos) e N e P pertencem ao grupo 15 (família 5A).    
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FÍSICA 
13.  Em uma barbearia, existem dois espelhos planos verticais, paralelos e distantes 3 m um do outro, com a face refletora 

de um voltada para a face refletora do outro. Um cliente está sentado de frente para um deles, a 1 m de distância dele. 
Na figura, fora de escala, pode-se notar a infinitude de imagens geradas devido a reflexões sucessivas nesses espelhos. 

 
Disponível em: https://repositorio.unesp.com.br. Acesso em: 11 mai. 2022 (adaptado). 

Nessa situação, considerando as distâncias informadas e as características das imagens formadas por espelhos planos, a 
distância entre a cabeça do cliente, indicada pela seta azul na figura, e a imagem da sua cabeça, indicada pela seta 
vermelha, é de 

A  3 m. 

B  4 m. 

C  7 m. 

D  5 m. 

E  6 m. 

14.  Determine, em metros, a altura de uma árvore que é vista por um observador de postura perfeitamente ereta, cujos 
olhos estão distantes 1,70 m do solo e que recebem os raios refletidos por um espelho plano, provenientes do topo 
dessa árvore. Os olhos do observador estão distantes 1,00 m do espelho e a base dessa árvore está a 3,00 m dos pés do 
observador. Sabe-se que o ângulo que o raio incidente forma com a superfície refletora do espelho plano vale 70°. 

Dados: 

tg 70° = 2,75 e tg 20° = 0,36 

 
A  15,45 

B  12,70 

C  3,50 

D  3,14 

E  11,23 

 
 

15.  Um bom café deve ser preparado a uma temperatura pouco acima de 80 °C. Para evitar queimaduras na boca, deve ser 
consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 mL de café a uma temperatura de 80 °C. Qual a 
quantidade de leite gelado (a uma temperatura de 5 °C) que deve ser misturada ao café para que a temperatura final 
do café com leite seja de 65 °C? 

A  5 mL 

B  10 mL 

C  15 mL 

D  20 mL 

E  25 mL 

Note e adote: Considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. 
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16.   Um Estudante precisa aquecer 1 litro de água, fazê-la mudar para a fase de vapor a 100 °C, que vai passar por uma 
serpentina e voltar à fase líquida para obter 1 litro de água destilada e, em seguida, fabricar um soro fisiológico 3%. 
Esse estudante dispõe de um aquecedor elétrico para realizar o processo de aquecimento e vaporização da água, que 
está a 30 °C, inicialmente.  

Sabendo que 1 cal é igual a 4,4 J, que o calor específico da água líquida é 1cal/g·°C, que sua densidade é 1 g/cm3 e que 
o calor latente de vaporização da água é 540 cal/g, a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura da 
água até 100 °C, e depois vaporizá-la, é de  

A  70 kJ.  

B  540 kJ.  

C  610 kJ.  

D  2500 kJ.  

E  2562 kJ. 

  

BIOLOGIA 
17.  (FURB 2021)  

Os animais podem ser classificados como vertebrados ou invertebrados. Os animais invertebrados podem ter diversas classificações, 

e uma delas é em relação ao número de células: acelulares, monocelulares ou multicelulares. Eles também podem ser classificados de 

acordo com o seu padrão de desenvolvimento, sendo dipoblásticos ou triplobásticos. 
 

Marque a alternativa que descreve corretamente esse último tipo de classificação. 

A  É baseada na presença e quantidade de celoma dos animais. 

B  É baseada no quantitativo de bandas ciliares larvais. 

C  É baseada na formação do lobo polar no desenvolvimento dos celomados. 

D  É baseada no número de camadas germinativas distinguíveis durante a embriogênese. 

E  É baseada na simetrial corporal do animal. 

18.  (ENEM 2011 – adaptada) 

Os Bichinhos e O Homem 

Arca de Noé 
Toquinho & Vinicius de Moraes 

Nossa irmã, a mosca 

É feia e tosca 

Enquanto que o mosquito 

É mais bonito  

Nosso irmão besouro 

Que é feito de couro 

Mal sabe voar 

Nossa irmã, a barata 

Bichinha mais chata 

É prima da borboleta 

Que é uma careta 

Nosso irmão, o grilo 

Que vive dando estrilo 

Só pra chatear 
MORAES, V. A arca de Noé: poemas infantis. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991. 

O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a 
liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre os invertebrados citados é 

A  o filo. 

B  o reino. 

C  a classe.  

D  a família. 

E  a espécie.  
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19.  Em sala de aula, a professora anotou quatro reações químicas que representam importantes processos biológicos, e 
pediu aos alunos que fizessem algumas afirmações sobre elas. 

I. H2O + CO2  Cn(H2O)n + O2 

II. C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 

III. 6CO2 + 12H2S  C6H12O6 + 12S + 6H2O 

IV. 2 NO2 + O2  2 NO3 + energia 

As afirmações dos alunos foram as seguintes: 

– João afirmou que a equação I não pode representar a fotossíntese bacteriana, visto que há formação de gás oxigênio 
no produto. 

– Paulo afirmou que a equação I ocorre em organismos autotróficos pluricelulares. 

– Margarete afirmou que o processo representado pela equação II ocorre apenas em seres heterótrofos. 

– André afirmou que o processo representado pela equação III pode ocorrer em organismos do reino Plantae. 

– Vitor afirmou que o processo representado pela equação II pode ser realizado apenas por seres anaeróbios estritos. 

– Juliana afirmou que a equação IV representa um processo realizado por organismos quimiossintetizantes.  

É correto afirmar que 

A  todos os alunos citados erraram nas suas afirmações. 

B  todos os alunos citados acertaram nas suas afirmações. 

C  dos alunos citados, apenas João, Paulo e Juliana fizeram afirmações corretas. 

D  Paulo, André e Margarete fizeram afirmações corretas. 

E  dos alunos citados, apenas João e André fizeram afirmações corretas. 

20.   Os tubos de ensaio apresentados a seguir mostram o efeito do oxigênio, presente em maior concentração acima do 
nível da solução presente no tubo, no crescimento microbiano. Neles, as colônias bacterianas em crescimento são 
representadas pelos pontinhos pretos. 

 

Considerando a ilustração e os conhecimentos sobre o metabolismo energético bacteriano, 
julgue as afirmações a seguir e marque a melhor opção. 

A O tubo I apresenta bactérias anaeróbias estritas. 

B O tubo II apresenta bactérias que vivem melhor em condições anaeróbias. 

C Em III, não se pode observar o crescimento de microrganismos aeróbios estritos. 

D A condição anaeróbia obrigatória determina uma produção máxima de 2 ATP.    

E A fermentação não pode ser evidenciada em nenhum dos tubos utilizados no 
experimento. 

 

 

HISTÓRIA 
21.  O processo de emancipação das Treze Colônias Inglesas da América do Norte, na segunda metade do século XVIII, foi 

denominado, por muitos historiadores, Revolução Americana porque 

A  significou o fim do Antigo Regime político naquela parte do continente americano. 

B  assinalou o início de uma sociedade capitalista, extinguindo de imediato a escravidão. 

C  representou o fim do pacto colonial mercantilista e lançou as bases de uma sociedade liberal. 

D  possibilitou o avanço das práticas mercantilistas em oposição à Inglaterra liberal. 

E  permitiu à Inglaterra aprofundar os laços de dominação por meio do reforço do pacto colonial. 

22.  Primeiras colônias americanas a se tornarem independentes, em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos assumiram, no 
século XIX, 

A  uma posição de estímulo aos movimentos revolucionários, contestando as estruturas tradicionais do poder vigentes 
em grande parte da Europa. 

B  uma intransigente defesa da intervenção do Estado nas atividades econômicas, visando controlar os abusos da 
burguesia. 

C  a identificação do Estado com a religião puritana, que seria obrigatória para todos os cidadãos. 

D  dentro do continente americano, uma política imperialista, impondo seus interesses econômicos às demais nações. 

E  uma política de expansão colonial em direção à África e à Oceania. 
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23.  Leis britânicas acirravam as divergências entre colonos americanos e a Coroa Inglesa, provocando a luta pela 
independência. Entre os objetivos dessas leis, assinale os que devem ser destacados. 

A  Aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e promover a recuperação econômica da 
Companhia das Índias Orientais. 

B  Aumentar o consumo de chá e açúcar nas colônias, obrigar ao uso de selos na correspondência e aumentar as 
exportações das colônias. 

C  Abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no 
Oeste. 

D  Recuperar a Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston às nações amigas e aumentar as importações 
das colônias. 

E  Pagar indenizações à França, devido à derrota inglesa na Guerra dos Sete Anos, revogar os Atos Townshend e 
favorecer os produtores locais de açúcar. 

24.  Quanto à discussão, no Parlamento Inglês, das Leis do Açúcar e do Selo (1784 – 1765), os colonos ingleses da América 
recusaram-se a aceitar as medidas impostas, baseando-se 

A  no fato de não estarem representados na assembleia que votou as taxas. 

B  no princípio da isenção de taxas concedido pela Coroa aos colonos. 

C  no direito inalienável dos súditos ingleses de recusar a obediência a leis injustas. 

D  nos direitos naturais do cidadão à vida, à propriedade e à busca da felicidade. 

E  nos prejuízos financeiros advindos do bloqueio aos produtos das Antilhas. 

 

GEOGRAFIA 
“As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3 mil metros: o pico da 

Neblina (2993m), perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem, no máximo, 200m de altitude; 
78% tem até 500m; e 92,7% até 900m de altitude”. 

VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 32º edição. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.252 (adaptado). 

25.  As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é 

A  bastante acidentado, com elevada incidência de dobramentos modernos. 

B  diretamente influenciado pelas ações recentes de tectonismos. 

C  geologicamente antigo, portanto mais desgastado. 

D  pouco transformado pelos agentes erosivos e intempéricos. 

E  totalmente aplainado, com poucas áreas de depressão. 

26.  No território brasileiro, a ausência de cadeias montanhosas explica-se 

A  pela pouca atuação dos agentes externos de transformação do relevo. 

B  pela ausência de dobramentos modernos. 

C  pelas intensas atuações do tectonismo. 

D  pelo escasseamento dos depósitos sedimentares. 

E  pela intensiva ação humana sobre as áreas naturais. 

27.  A estrutura geológica do Brasil é, basicamente, constituída por crátons (ou escudos cristalinos e maciços antigos) e 
bacias sedimentares. Essas últimas são predominantes, ocupando cerca de 60% do território, o que pode indicar 

A  uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis. 

B  a predominância de áreas de planície. 

C  a ausência de depressões relativas. 

D  uma acentuada amplitude altimétrica. 

E  a não existência de terras verdadeiramente férteis. 

28.  Os crátons, subdivididos em escudos cristalinos e ________________, são caracterizados por serem formações 
geologicamente __________________. Eles apresentam uma estrutura rígida e resistente, composta quase sempre por 
rochas ígneas e ___________________, posicionando-se em áreas de elevada ________________ geológica. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

A  maciços antigos, recentes, metamórficas, instabilidade. 

B  dobramentos modernos, recentes, vulcânicas, estabilidade. 

C  bacias sedimentares, antigas, sedimentares, instabilidade. 

D  plataformas continentais, antigas, metamórficas, estabilidade. 

E  bacias sedimentares, antigas, metamórficas, instabilidade. 
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LÍNGUA INGLESA 

 
Based on <www.independent.co.uk/environment/brexit-eu-referendum-what-will-happen-to-the-environment-damage-or-help-a7050911.html>; 

<www.telegraph.co.uk/news/2016/06/16/britains-40-year-relationship-with-the-eu/>; <www.nℝ ytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-
brexit-european-union-referendum.html>. Accessed on July 21, 2016. 

29.  Mark the question which cannot be answered by the information provided in the text.  

A  Why did the Karen people leave Myanmar? 

B  What do the Karen people sing about? 

C  How many Karen refugees are there in the state of Nebraska? 

D  How did Burma break off from British colonial rule? 

E  Why won’t the Karen people call their native country Myanmar?   

30.  According to the text, the word that best completes the sentence “To escape torture and enslavement, more than 
150,000 Karen people _______ to Thailand, where they settled in refugee camps.” is  

A  traveled. 

B  fled. 

C  were relocated. 

D  arrived. 

E  warded off. 
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31.  Read the following statements. Then decide which are true according to the text.  

(1) Myanmar’s legitimacy is recognized by all politicians. 

(2) The Karen people and other ethnic groups in Burma have endured a long persecution from the Burmese 
government. 

(3) The original group that settled in Thai camps as refugees came from countries such as Canada, Sweden, Australia, 
and the United States. 

(4) It is through music that young Karen people learn about and preserve their culture. 

(5) To celebrate their heritage, the Karen people recreate the tropical jungle that they used to inhabit in Burma. 
 

A  2 and 4 

B  2 and 3 

C  1 and 2 

D  3 and 5 

E  1 and 5 

32.  Mark the option that presents the best words to complete the sentences below.  

(1) One aspect that draws refugees to a certain nation is their _______ with the individuals who are part of the host 
state. 

(2) The campaign’s chief of staff, a 45-year-old lawyer of Mexican _______, claimed that her candidate is open to review 
policies related to immigration. 

(3) Environment has a huge effect on _______. 

(4) People think I’m Scandinavian because I _______ my mother, whose grandparents are Danish. 

  

A  skin tone; accent; genotype; look after 

B  affinity; descent; phenotype; look like 

C  identification; assimilation; genotype; look into 

D  affinity; assimilation; phenotype; look after 

E  integration; descent; affinity; look like 
 

ARTE 

  
Figura1. Madame Recamier, Jacques-Louis David, 1800 Figura 2. A Despedida de Telêmanco e Eucharis, Jacques-Louis David, 

1808 

 
Figura 3. A Coroação da Imperatriz, Jacques-Louis David, 1805/08 
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NEOCLASSICISMO 

VALORES: Ordem e solenidade 

TOM: Calmo, racional 

TEMAS: História, mitologia e retrato 

TÉCNICA: Valoriza o desenho, cores suaves, textura lisa 

PAPEL DA ARTE: Levantar o moral, inspirar. 

 

33.  Considere as figuras 1 e 2, o painel descritivo sobre a arte Neoclássica e estudos realizados para assinalar a alternativa 
que mais se aproxima da realidade desse modelo de arte. 

A  A necessidade de resgate dos moldes clássicos considerou a representação do cotidiano dos temas. 

B  O Neoclassicismo trouxe um caráter mais social, religioso e menos pedagógico às composições artísticas. 

C  O estudo dos mitos e histórias do período clássico era fundamental para o processo criativo dos artistas 
neoclássicos que os reproduziam em suas obras. 

D  Faziam representações épicas representando o cotidiano. 

E  Os traços perfeitos e cenas dinâmicas são responsáveis pela expressão de realismo e emoção em suas pinturas. 
 

Período Clássico 

No período clássico a música ganha uma textura mais clara do que a música barroca, e é menos complexa. Predomina uma linha 

melódica principal sobre um acompanhamento de acordes. Também faz uso do “estilo galant” que enfatiza a elegância e a leveza em lugar 

da seriedade e grandiosidade impressionante do barroco. A variedade e o contraste dentro de uma peça tornaram-se mais pronunciados do 

que antes e a orquestra aumentou em tamanho, alcance e poder. 
https://bityli.com/HZYziR, Acesso em 4/5/2022. 

34.  Com base na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta com relação à música do período clássico: 

A  Haydn, Bach, Beethoven e Mozart são compositores importantes do período clássico. 

B  Os compositores do período clássico consideravam a música instrumental importante. Os principais tipos de música 
instrumental foram: sonata, forma sonata, sinfonia executado por uma orquestra e o concerto.     

C  A principal característica da música do período clássico era a textura monofônica. 

D  O período clássico situa-se entre o renascimento e barroco, por isso a música vocal ainda é importante no 
classicismo. 

E  No Classicismo, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. 
Nessa época, a música vocal e as orquestras ganham ainda mais destaque. 

 

O Maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada pelo profeta persa Mani, também conhecido como Manes ou Maniqueu (c. 216-

276). 

Consiste numa concepção do mundo fundamentada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis: luz e trevas; bem e mal. 

(...) 
O Maniqueísmo tornou-se um termo pejorativo, relativo a um pensamento simplista que tende a reduzir as questões a meras 

relações entre opostos. 
https://www.todamateria.com.br/maniqueismo/ Acesso em 4/5/2022 

35.  A partir do texto acima, e do seu conhecimento sobre o teatro renascentista escolha a opção correta. 

A  O teatro Renascentista englobava o maniqueísmo como forma de representar uma sociedade solidificada a partir 
dos valores místicos.  

B  Justamente por possuir conotação ideológica política, o teatro renascentista abandonou a representação do 
universo maniqueísta. 

C  O teatro Renascentista costuma trabalhar tramas familiares com características simplórias. 

D  A construção teatral maniqueísta provoca distanciamento emocional por parte do espectador. 

E  O ideal maniqueísta não era refletido na construção dos personagens renascentistas.  
 

A cenografia é composta pelos elementos visuais que fazem parte da encenação, como as decorações, os acessórios (adereços) e a 

iluminação. É importante ter em conta que a cenografia não existe só no teatro: o cinema e a televisão também têm cenografias. Os 

programas de TV que não são de ficção, como o noticiário ou um programa jornalístico, também dispõem de cenografia. 

As origens da cenografia remontam ao teatro da Grécia Antiga. Os Gregos chegaram a desenvolver um artefato capaz de mudar as 

decorações de acordo com as diversas cenas, denominado periato. 
https://conceito.de/cenografia. Acesso em 4/5/2022 
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36.  Sobre o uso da cenografia no Teatro Elisabetano, assinale a opção correta: 

A  Os textos continham descrições exatas dos lugares onde ocorria a ação dramática, pois no Teatro Elisabetano a 
cenografia era pouco explorada. 

B  A cenografia continha traços arquitetônicos góticos, assim, refletiam aspectos da cultura medieval, ainda frequentes 
na sociedade inglesa. 

C  Não se utilizava cenário no teatro renascentista inglês, pois os textos dramáticos apresentavam indicações, 
imprecisas, de lugar.  

D  A utilização de cenários figurativos expressamente detalhados, marcou os aspectos visuais do Teatro Elisabetano. 

E  A falta de cenografia no Teatro Elisabetano se justifica a partir da reprodução da cultura grega antiga. 

 

FILOSOFIA 
37.  (ENEM/2013) 

Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém, todas as tentativas para descobrir, mediante 
conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se 
resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento.  

KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Guibenkian, 1994 (adaptado). 

O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução copernicana da filosofia. Nele, confrontam-
se duas posições filosóficas que 

A  assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. 

B  defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. 

C  revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. 

D  apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. 

E  refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. 

38.  No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo 
conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a 
priori da sensibilidade (espaço e tempo) e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o 
objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele 
inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. 

 De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que 

A  a mente humana é como uma “tábula rasa”, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos da 
experiência. 

B  os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. 

C  todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. 

D  Kant foi um filósofo da antiguidade. 

E  para Kant, o centro do processo de conhecimento é o sujeito, não o objeto. 

39.  Na perspectiva do conhecimento, Immanuel Kant pretende superar a dicotomia racionalismo-empirismo. Entre as 
alternativas abaixo, marque a única que contém informações corretas sobre o criticismo kantiano.  

A  A razão estabelece as condições de possibilidade do conhecimento; por isso, independe da matéria do 
conhecimento.  

B  O conhecimento é constituído de matéria e forma. Para termos conhecimento das coisas, temos de organizá-las a 
partir da forma a priori do espaço e do tempo.  

C  O conhecimento é constituído de matéria, forma e pensamento. Para termos conhecimento das coisas, temos de 
pensá-las a partir do tempo cronológico.  

D  A razão enquanto determinante nos conhecimentos fenomênicos e noumênicos (transcendentais) atesta a 
capacidade do ser humano.  

E  O homem conhece pela razão a realidade fenomênica, porque Deus é quem, afinal, determina este processo.  

40.  Em sua Crítica da Razão Pura, Kant define o conhecimento a priori como aquele que 

A  pode ser obtido exclusivamente mediante a experiência empírica. 

B  pode ser obtido unicamente por meio da análise lógica dos conceitos. 

C  diz respeito às coisas nelas mesmas. 

D  pode ser obtido independentemente de qualquer acontecimento empírico. 

E  pode ser obtido apenas por meio da sensibilidade.  

 


