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CIÊNCIAS HUMANAS E  
SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 1 a 45. 
 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    01010101    03030303    01010101    03030303    

 
 

  
 

PRIMAVERA ÁRABE – C1, 3, 4  H3, 11, 13, 15, 16 
 

Num rápido balanço, vivemos num mundo em que as 
ideias têm textura, sabor, temperatura, força, letalidade… 
Há pouco tempo, ditadores matavam pessoas, como no 
holocausto, e somente após um processo de guerra o mundo 
tomava conhecimento do fato, entretanto, a velocidade e a 
visibilidade das imagens e cenas do cotidiano tornam 
possíveis ver uma desconhecida iraniana atingida à bala em 
manifestações contra a reeleição do radical líder xiita 
Mahmoud Ahmadinejad, através de um simples e rápido 
movimento de gravação em celular, também de um 
desconhecido... aliás, instrumentos como youtube e 
facebook tornam os antigos figurantes passivos da história 
em atores principais dos seus fenômenos sociológicos, 
políticos ou culturais. 

A par de tudo isso, entretanto, prossegue a alma da 
globalização, através da internet, convergindo os interesses 
de povos cansados do extremismo ditatorial – 
religiosamente legitimado – com o fluxo das informações, 
no contacto com outros costumes, na absorção de 
ideologias democráticas, que encontram terreno fértil para a 
eclosão de movimentos sociais, onde a realidade imita o 
virtual e o virtual alimenta a realidade concreta dos 
interesses coletivos. Foi assim que vimos cair regimes 
empalhados no tempo da Tunísia ao Iêmen; do Egito à 
Líbia. 

 
Resposta correta: (E) 
 
CCCCadernoadernoadernoaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    02020202    02020202    03030303    01010101    

 
 

  
 
VALORES E NORMAS MORAIS/ÉTICA – C5 H23 

 
A questão procura buscar a compreensão do alunado acerca 
dos estudos sobre valores e normas morais. O aluno 
precisaria lembrar que normas morais são aquelas atitudes e 
ações que realizamos baseados em preceitos que dizem 
respeito a nós mesmos. Ou seja, são frutos da educação, 
orientação, que recebemos da família, do ambiente onde 
vivemos. São preceitos introjetados, interiorizados como o 
que deve orientar uma vida de bem. O sujeito moral é 
aquele que ao responder a pergunta “como devo viver?”, o 
faz com a pretensão de que a sua resposta tenha validade 
universal, possa ser seguida por todos. A norma moral é 
resultado da coação (indução, pressão) interna. Ela advém 
da consciência. 
 
Resposta correta: (D) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    00003333    01010101    02020202    02020202    

 

 
 
 

  
 

NOVA REPÚBLICA – C2 H10 
 
Um dos movimentos sociais mais expressivos dos anos 
1990 foi o movimento dos Caras-Pintadas, fortemente 
identificado com a juventude e que ainda hoje gera 
polêmicas a respeito de suas motivações, especialmente de 
alguns grupos que tinham outrora apoiado o presidente 
Collor em sua campanha e que se afastaram por terem seus 
interesses contrariados. Independente desses elementos, não 
podemos deixar de observar que o movimento clamava por 
ética e moralidade na vida política, tendo significativa 
influência no processo que culminou com o impeachment 
do presidente Collor.  
 
Resposta correta: (E) 

 

 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    04040404    06060606    04040404    06060606    

 
 

 
 

AGRICULTURA DO BRASIL – C6H28, 27 
 
A fronteira agrícola é o avanço da unidade capitalista sobre o meio ambiente. Está ligado com a necessidade de maior 
produção de alimento ou criação de animais voltada para atender a demanda interna e principalmente internacional. A atual 
fronteira agrícola brasileira avança sobre as bordas da floresta amazônica, provocando sérios danos ambientais. Brasil é líder 
no ranking de desmatamento mundial. A implantação de culturas mecanizadas, em particular da soja, contribui para acelerar 
o desmatamento na Amazônia. 
 

Resposta correta: (B) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    05050505    05050505    06060606    04040404    

 
 

 
 

AGRICULTURA DO BRASIL – C6H26/29 

 

O cerrado ocupa quase dois milhões de quilômetros quadrados, com área nuclear situada no planalto central. Apresenta solos 

ácidos, duas estações climáticas bem definidas e vegetação estratificada. Esse bioma tem sido devastado pela ocupação 

descontrolada de suas áreas, a partir dos anos de 1960 e 1970, com a política de modernização da agricultura, voltada para 

atender a demanda do setor urbano-industrial e as políticas de integração nacional 

 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    06060606    04040404    05050505    05050505    
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FORMAÇÃO DO SOLO – C6 H29 
 
A formação do solo é um processo muito lento que pode durar milhares ou até milhões de anos. O solo pode ser 
compreendido como consequência do tempo, dos vegetais e animais, do clima e da rocha. Esses fatores são chamados de 
agentes formadores do solo. O gráfico mostrado relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo, onde é 
facilmente percebido que nas regiões de menor latitude as precipitações atmosféricas são as maiores e, consequentemente, em 
tais regiões apresentam como características solos profundos. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    07070707    12121212    08080808    09090909    

 
 

  
 

ENERGIAS ALTERNATIVAS – C6 H28 

 

Desde que o programa do biodiesel foi lançado, as plantas 

oleoginosas entraram na mira dos grandes investidores 

estrangeiros. Empresas francesas, suíças, espanholas, 

portuguesas e americanas estabeleceram ações de pesquisa 

e beneficiamento do pinhão manso, conhecido 

cientificamente Jatropa curcas. O grande objetivo é a 

substituição dos combustíveis fósseis por fontes energéticas 

alternativas e menos poluentes. A pesquisa busca adaptar o 

pinhão manso a diversos climas. 

 

Resposta correta: (A) 

 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    00008888    13131313    00007777    13131313    

 
 

  
 

IMPACTOS AMBIENTAIS – C6 H26 
 
 A erosão pode ser descrita como um agente externo do 
relevo que age no modelado da paisagem. De acordo com 
sua origem, o processo pode ser classificado em pluvial, 
fluvial, por gravidade, eólico, glacial, antrópico. 
 O avanço do processo erosivo desencadeia uma série 
de problemas socioambientais: deslizamentos, enchentes, 
assoreamento dos rios, redução da biodiversidade, perda de 
nutrientes, danos econômicos, entre outros. 
 O desmatamento de encostas acelera o processo 
erosivo, que pode desencadear catástrofes, como as 
ocorridas em janeiro desse ano na região serrana do Rio de 
Janeiro, quando 916 pessoas morreram nas cidades de 
Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópoles.  
 
Resposta correta: (E) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    09090909    08080808    13131313    12121212    

 
 

  
 

ILHAS DE CALOR – C6H26 
 
Ilha de calor é um fenômeno climático marcado pela 
elevação da temperatura de uma área urbana, se comparada 
a uma área rural. A impermeabilização do solo por asfalto, 
concreto e edificações, vidro espelhado na estrutura urbana, 
desmatamento e aterro dos corpos hídricos são fatores 
responsáveis por alteração no albedo retendo calor nas 
camadas mais baixas da atmosfera, nos cinturões urbanos. 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    10101010    10101010    12121212    08080808    

 

 
 

  
 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – C6 H26 
 
As populações das grandes metrópoles brasileiras, como os 
habitantes das grandes áreas urbanas mundiais, sofrem 
agressões intensas, todos os dias, como resultado dos 
elevados índices de poluição. A expectativa de vida tende a 
se reduzir, pois a saúde humana é abalada fortemente, com 
a contaminação atmosférica.  
 

Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    11111111    07070707    00009999    11111111    
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VEGETAÇÃO BRASILEIRA – C6 H26 

 

 O bioma brasileiro nascente na região Sul é a Mata das 

Araucárias e sofreu intenso processo de derrubadas, ao 

longo do século XX. 

 A produção industrial de papel e celulose foi a grande 

responsável pela prática extrativista e a área coberta pelas 

árvores foi diminuída rapidamente. 

 

Resposta correta: (D) 

 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    12121212    11111111    10101010    10101010    

 
 

  
 

PROBLEMAS AMBIENTAIS – C6 H27 

 

O aproveitamento hidrelétrico de Sobradinho, instalado na 

bacia do São Francisco, foi responsável pela expulsão das 

populações de quatro cidades – Sento Sé, Casa Nova, Pilão 

Areado e Remanso, dezenas de vilarejos e centenas de 

propriedades rurais, gerando impactos sobre solos 

cultiváveis, materiais de interesses histórico-arqueológicos 

e provocando perdas na biodiversidade. 

 

Resposta correta: (A) 

 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    13131313    09090909    11111111    07070707    

 
 

  
 

IMPACTOS AMBIENTAIS – C6 H26 

 

Na sociedade urbano-industrial o estilo de vida fortemente 

consumista certamente provocou a crescente produção de 

lixo que armazenado de forma incorreta provoca as 

contaminações dos solos, dos rios, lagos e lençol freático, 

além do aumento da emissão de gases impactando as 

condições socioambientais.  

 

Resposta correta: (A) 

 

 

 

 



  
   

 OSG.: 52608/11 11 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    14141414    44444444    14141414    44444444    

 

  
 

NOVA ORDEM MUNDIAL – C2H9 
 
Questão de grande importância e aguardada por todos. O 
mundo se transforma a cada momento e o questionamento 
exposto se insere na realidade mundial 
No período pós-Guerra Fria, com o final do socialismo, 
tivemos o fortalecimento das nações possuidoras de 
maiores poderios tecnológicos e financeiros. 
Japão, China-Índia, mundo árabe, EUA e União europeia se 
consolidaram como centros de poder, em nossos dias. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    15151515    14141414    44444444    45454545    
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IMPACTO AMBIENTAL – C6 H26 
 

 Após a Revolução Industrial, acelerou-se o processo 

de contaminação atmosférica provocada pela concentração 

de dióxido de carbono e enxofre, intensificando a formação 

de chuvas ácidas e deteriorando as condições de vida. Os 

principais contribuintes para a produção dos gases que 

provocam as chuvas ácidas, lançados na atmosfera, são as 

emissões dos vulcões e alguns processos biológicos que 

ocorrem nos solos, pântanos e oceanos. A ação humana 

através das atividades industriais, a produção de centrais 

termoelétricas e a combustão provocada pelos veículos são 

também fatores responsáveis por esse fenômeno. Essa 

situação tem como consequência a corrosão dos materiais 

utilizados nas construções, danificando monumentos 

históricos, além da destruição da cobertura vegetal e 

acidificação dos lagos. 

 

Resposta correta: (A) 

 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    16161616    19191919    16161616    17171717    

 
 

  
 

TRABALHO E SOCIEDADE – C4 H17 
 

A questão apresenta elementos teórico-críticos que 

apresentam o processo de terceirização como sendo um 

traço compositivo da nova configuração do Capitalismo 

flexível no contexto da mundialização do capital. A 

terceirização visa racionalizar, sob as novas condições da 

concorrência e acumulação capitalista, a exploração da 

força de trabalho assalariado no interior de um novo modo 

de cooperação capitalista: a cooperação complexa, etapa 

superior da grande indústria sob as condições da revolução 

informacional. 

 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    17171717    18181818    18181818    16161616    

 
 

  
 

REPÚBLICA VELHA – CORONELISMO – C2 H9 

 

O texto retrata aspectos do coronelismo, com destaque para 

o paternalismo exercido pelo coronel sobre seus 

trabalhadores. Fenômeno típico da Primeira República, o 

controle político exercido pelo latifundiário sobre seus 

trabalhadores resultava de uma dependência dos últimos em 

virtude da concentração fundiária típica da estrutura agrária 

brasileira. 

 
Resposta correta: (E) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    18181818    16161616    17171717    19191919    

 
 

  
 

MOVIMENTOS SOCIAIS – C3 H13 
 
N capitalismo, a compatibilização do progresso econômico 
com o bem-estar social depende fundamentalmente da 
capacidade que os movimentos sociais tenham de 
pressionar o governo e as classes dominantes no 
atendimento das demandas sociais. Esses fatos fortalecem a 
Democracia. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    19191919    17171717    19191919    18181818    

 

 
 

  
 

PRIMEIRO REINADO – C3H11 E H12 
 

A Constituição de 1824 foi caracterizada como de 
caráter misto, não obstante sua tendência conservadora, 
sobretudo, quanto à instituição do Poder Moderador que 
não deixava de ser uma espécie de resíduo das práticas 
absolutistas. Desse modo, ao declarar, no seu inciso V do 
art. 92 a restrição do voto àqueles que tivessem renda 
líquida anual equivalente a cem mil réis, relativa à 
atividades de indústria, comércio ou empregos, revela-se a 
sua condição eminentemente elitista, resultante dos 
interesses dos grupos aristocráticos e comerciais. Não se 
pode afirmar pelo fim da inspiração liberal, tendo em vista 
que tais representantes políticos sofriam influência das 
ideias iluministas europeias, bem como tal liberalismo 
permaneceu presente durante grande parte da história 
brasileira. 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    20202020    25252525    23232323    25252525    
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VIOLÊNCIA E BARBÁRIE – C3 H12 
 
 A vítima de tortura passa, na maioria das vezes, por 
tragédia única e pessoal, no sentido de contar com a dor e 
traumas de uma violência ímpar e ser testemunha sozinha 
de sua própria desgraça, e do desalento de ter que provar 
que fora realmente vítima do seu algoz aos olhares de 
operadores de direito que primam, tradicionalmente, pela 
versão do agressor. 
 As circunstâncias peculiares dos cometimentos das 
violências da tortura, locais de consumação e condições das 
vítimas, fazem questionar sobre a fragilidade do sistema de 
justiça, muitas vezes verdadeiros escudos protetivos dos 
agressores. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    21212121    26262626    24242424    26262626    

 
 

  
 

DEMOCRACIA E CIDADANIA – C5 H21 
 
O espaço público, desde a sua concepção, é o local 
adequado para a excelência e a realização do homem. É o 
constante movimento nesse ambiente de participação e 
interação popular que alimenta, revigora e vigia o processo 
democrático, as ações políticas, as trocas e mudanças 
sociais. A esfera pública política sempre foi vista como o 
lugar da comunicação, da deliberação, do debate e da 
participação cívica. Hoje, reconfigurada e ampliada em 
espaço de diversão, lazer, ócio, contatos pessoais, 

profissionais e outros, essa esfera permite a percepção dos 
dilemas coletivos, o reconhecimento da diversidade de 
pontos de vista e o exercício da liberdade de expressão. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    22222222    22222222    20202020    24242424    
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PRIMEIRA REPÚBLICA – POLÍTICA DO  
CAFÉ COM LEITE – C3 H11 

 
Os textos se referem à Política do Café com Leite, 
expressão comumente utilizada para designar o domínio 
político nacional das oligarquias de São Paulo e Minas 
Gerais durante a Primeira República (1889-1930). Este 
domínio era favorecido pela riqueza gerada nos dois 
estados em virtude da exportação de café – que dominava a 
pauta brasileira. Vale salientar que São Paulo e Minas 
Gerais eram também os maiores produtores de leite, 
possuindo ainda o maior número de eleitores do Brasil.  
A leitura atenta dos textos nos permite concluir que houve 
momentos de crise nesta aliança, que não esteve marcada 
somente por harmonia e estabilidade. Um exemplo de 
dissidência ocorreu no processo eleitoral de 1930, quando o 
presidente paulista Washington Luís indicou outro político 
do PRP – Júlio Prestes – à sua sucessão, ao invés de um 
filiado ao PRM. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    23232323    23232323    25252525    20202020    

 
 

  
 

DESASTRE NUCLEAR – C4 H20 
 
 O uso de tecnologias de ponta, como a relacionada à 
energia nuclear na obtenção de eletricidade, necessita de 
uma crucial atenção por parte da sociedade, pois se existem 
consequências positivas, como a obtenção de energia para 
os lares e parques fabris são essenciais para o crescimento 

econômico e satisfação das famílias, também nascem 
consequências negativas nefastas como o descontrole sobre 
a radiação, que em momentos singulares como o de 
Chernobyl, provoca tragédias humanas. 
 A humanidade ainda não possui tecnologia que possa 
evitar os acidentes, por isso necessita possuir a humildade 
de reconhecer essa realidade, para que o uso de usinas 
nucleares possa ocorrer, para beneficiar a sociedade, com 
inúmeras garantias para com o meio ambiente. É importante 
ressaltar que o Japão passa por um grande problema 
também de contaminação radioativa devido a um Tsunami 
que acelera a necessidade desse debate em prol do respeito 
do homem e da natureza. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    24242424    22224444    26262626    21212121    

 
 

  
 

GLOBALIZAÇÃO – C4 H 16 
 
O mundo atual possui uma grande capacidade produtiva 
advinda da liberdade econômica global capitalista após a 
queda do socialismo real, como consequência as 
tecnologias fabris promovem um acelerado ritmo na 
produtividade. Além da liberdade econômica, o capitalismo 
foi incentivado pela robótica, informática e 
desenvolvimento dos meios de comunicação que 
provocaram o aumento da produção de mercadorias, 
aperfeiçoando o mercado consumidor, contudo o 
aperfeiçoamento tecnológico nas indústrias acarretou o 
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grave problema social do desemprego. Esse problema é de 
difícil solução já que o estado mínimo não possui grande 
intromissão na resolução de problemas sociais, além do fato 
de que a superprodução acarreta falências intensificando o 
problema social. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    25252525    20202020    21212121    22222222    

 
 

  
 

A QUESTÃO DO VOTO NA HISTÓRIA  
DO BRASIL – C5 H24 

           
A questão do voto é um dos aspectos mais importantes 
discutidos em todo o período da história do Brasil, sendo o 
seu direito considerado um elemento indispensável ao 
exercício pleno da cidadania, porém, em vários momentos, 
o direito de voto foi limitado, como na Constituição de 
1824, que exigia o critério censitário, ou em 1891, quando, 
via de regra, a mulher era impedida de votar. Dessa forma, 
a luta pelo voto tornou-se bandeira de luta que se 
manifestou, por exemplo, nos anos 1930, com a conquista 
do voto feminino. Mas, de acordo com o gráfico 
apresentado, o grande crescimento do eleitorado se insere 
no contexto da redemocratização, com a promulgação da 
Constituição, no ano 1988, em que o voto foi 
substancialmente ampliado com a permissão do voto aos 
analfabetos e aos jovens maiores de 16 anos, mesmo que 
em caráter facultativo. 
 
Resposta correta: (E) 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    26262626    21212121    22222222    23232323    

 
 

  
 

BRASIL REPÚBLICA – REVOLUÇÃO DE 1930 –  

C1, 2  H2, 9 

 

A revolução de 1930, embora questionada por alguns 

sobre o seu verdadeiro teor revolucionário, promoveu uma 

série de transformações políticas, econômicas e sociais na 

história do Brasil. Para legitimar sua ascensão e a nova 

ordem política instaurada, os grupos que chegaram ao 

poder, comandados por Vargas, que se colocou como 

legítimo mediador entre as classes, procuravam destacar o 

caráter excludente que permeou todo o período da primeira 

república, especialmente o evento da proclamação em 1889, 

em que o povo foi, no dizer de Aristides Lobo, mero 

expectador, tendo portanto, assistido “bestializado à 

chegada da república”, sendo esta resultado de interesses 

específicos dos cafeicultores, classe média e militares. 

 

Resposta correta: (D) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    27272727    28282828    27272727    29292929    

 
 

  
 

IDEOLOGIA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL – C5 H21 

 

A personalidade é um produto cultural. Pessoa é o indivíduo 

que, de simples organismo biológico, tornou-se um ser social, 

desenvolvendo a sua autoconsciência. Para se tornar um ser 

social, a criança, logo ao nascer, começa o seu processo de 

socialização. Essa socialização consiste em um longo 

aprendizado, cuja finalidade é interiorizar normas, valores e 

comportamentos da cultura em que nasceu. O aprendizado 

social se dá através de processos formais e informais. Entre 

esses últimos se destaca a imitação, tendência que a criança 

tem de repetir o comportamento de pessoas com as quais mais 

de perto convivem ou observam.  A identificação é o processo 

pelo qual a criança vivencia outra personalidade, imitando-lhe 

as atitudes. A identificação da criança com o pai é comum nas 

comunidades rurais; não o é, porém, nas sociedades urbanas, 

onde ela se identifica com os heróis das revistas em 

quadrinhos e os dos filmes de televisão, sem um mínimo de 

criticidade. 

 

Resposta correta: (C) 

 
 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    28282828    29292929    28282828    30303030    

 
 

  
 

OCUPAÇÃO URBANA – C6 H27 

 

 As favelas constituem símbolos da miséria brasileira e 

se instalaram, ao longo dos séculos XIX e XX, em áreas de 

grandes riscos para a vida humana. 

 Tragédias em várias regiões brasileiras ocorrem todos 

os anos, principalmente no período chuvoso, como se 

verificou em janeiro de 2011, nas áreas serranas do Rio de 

Janeiro, com as ocupações indevidas de morros. 

 A ocupação caótica de áreas inadequadas aos seres 

humanos é mais uma marca de nosso subdesenvolvimento. 

 

Resposta correta: (D) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    29292929    27272727    30303030    31313131    

 
 
 

  
 

CULTURA E SOCIEDADE COLONIAL – C1 H5 
 

A questão aborda os traços culturais dos negros alforriados 
e sua forma de representação através das vestimentas. Note-se 
a data da foto de Militão: 1879, fato que indica ainda não 
ter havido a plena libertação dos escravos pela Lei Áurea.  
A maioria dos itens faz referência a aspectos específicos 
dos trajes dos negros. De todas as peças, os sapatos eram o 
referencial de identificação do negro alforriado o que não se 
aplica a itens como a sobrinha e o chapéu, uma vez que 
estes são expressões típicas do vestuário europeu. 
 

Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    30303030    33333333    31313131    28282828    

 
 

  
 

PODER ESTATAL – C3 H11 
 
A questão do poder estatal é um assunto que possui uma 
vasta rede de debates, já que representa a relação entre os 
detentores da autoridade e a sociedade civil. Quando 
comunidades da pré-história (comunismo primitivo) 
começaram a se agrupar numa vasta agricultura, no Oriente 
Médio, criaram o Estado com o sistema do Modo de 
Produção Asiático inserindo uma ditadura teocrática. No 
final da Idade Moderna, o Iluminismo propôs o Estado 
Liberal Burguês que destruísse o Autoritarismo do 
Absolutismo monárquico do antigo regime, contudo o 
Iluminismo teve maior radicalização com as ideias de 
Rousseau que defendia a República com voto universal. 
Entretanto, a questão tem como foco o poder carismático 
que é próprio do nazifascismo onde a propaganda e a 
doutrinação ideológica são elementos vitais para que o líder 
controlasse a sociedade com plataforma xenófoba, racista e 
autoritária. 
 

Resposta correta: (B) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    31313131    30303030    32323232    33333333    

 
 

  
 

BRASIL-COLÔNIA – C1 H1,4 
 
O texto retrata o choque cultural entre nativos brasileiros e 
navegadores e comerciantes europeus acerca de aspectos da 
economia das duas sociedades. A reprodução mostra a 
incompreensão do índio Tupinambá com relação às 
dificuldades enfrentadas pelos europeus para obter madeira. 
Vale frisar que os nativos, que ocupavam o território 
brasileiro, praticavam atividades econômicas voltadas 
essencialmente à subsistência e não tinham uma 
compreensão das práticas capitalistas dos europeus. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    32323232    32323232    29292929    27272727    

 

 
 

  
 

HISTÓRIA E CULTURA 
 AFRO-BRASILEIRA – C1 e C5  H5 e H25 

 
A questão discute a determinação da inclusão da História da 
África nos conteúdos programáticos do ensino brasileiro. 
Medidas como essa exprimem a preocupação da política 
educacional do país com a legitimação da pluralidade 
étnico-racial, bem como a busca da eliminação da 
segregação e do preconceito atávico relativo ao negro, 
através da pulverização dos conteúdos programáticos, 
tornando a história africana uma das principais bases de 
formação da nossa raça e cultura nacionais que passa a ser 
um segmento curricular tão importante quanto os aspectos 
europeus, indígenas e imigratórios. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    33333333    31313131    33333333    32323232    
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SISTEMA COLONIAL – C2 e 4 H7 e 19 

 

A política econômica portuguesa, durante o período 

colonial, caracterizou-se pela monocultura agroexportadora, 

mediante a aplicação dos princípios mercantilistas, da 

prática do pacto colonial e do protecionismo alfandegário; 

princípios esses que dinamizaram e sedimentaram o sistema 

de plantation. Nessa perspectiva, o açúcar representou um 

dos produtos da mais significativa expressão, sobretudo, em 

face da demanda europeia sempre crescente. Artigo de luxo, 

instrumento de troca, escambo, produto objeto de atividade 

societária entre Portugal e Holanda, equivalente ao papel 

exercido pela moeda, o açúcar tornou-se, à época, 

extremamente lucrativo para os interesses econômicos da 

coroa portuguesa. 

 

Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    34343434    35353535    34343434    38383838    

 
 
 

  
 

BRASIL – CRISE DO SISTEMA COLONIAL   
C3 H11, 13, 15 

 
No processo de crise do sistema colonial no Brasil, ocorreram 
movimentos que contestavam aspectos da estrutura vigente, 
como a Conjuração Baiana, que defendia a liberdade dos 
escravos e a igualdade jurídica; e a Revolução Pernambucana, 
que criticava o regime monárquico. A independência do 
Brasil ocorreu a partir de um ajuste de interesses das elites 
nacionais que se uniram em torno do Príncipe Regente Dom 
Pedro, excluindo as massas das decisões políticas e 
preservando as velhas estruturas coloniais. 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    35353535    36363636    35353535    36363636    

 
 

  
 

IDADE MÉDIA – BURGOS – C3 H11 
 
Na baixa Idade Média, o crescimento agrícola, advindo do 
fim das invasões normandas e do aprimoramento da charrua 
e do peitoral, favoreceu o fortalecimento do comércio, 
consequentemente, as feiras e os burgos aprimoraram o 
meio monetário. Os burgos se enriqueceram divulgando o 
trabalho artesanal nas oficinas e corporações de ofício. 
A burguesia medieval não tinha a proteção de nobres, que 
não aceitavam a independência urbana com as cartas de 
franquia, nem havia Estado que incentivasse o comércio, 
como consequência, os burgos se “isolavam” por 
intermédio de muralhas, sendo dirigidos pelas comunas. 
Essa fragmentação política e ideológica era própria da 
Europa feudal, pois as invasões bárbaras, o universalismo 
papal, as pilhagens e o banditismo já tinham isolado os 
feudos. 
 
Resposta correta: (A) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    36363636    34343434    38383838    37373737    

 
 

  
 
BRASIL COLONIAL E MONÁRQUICO – C1, 2 H3, 5, 6 
 
Quando analisamos o período colonial brasileiro, percebemos 
o exclusivismo da ação católica jesuítica em comunhão com o 
Estado lusitano, garantindo a massificação do catolicismo na 
mentalidade indígena e na atmosfera cultural do Brasil 
naquele momento histórico. Durante a fase monárquica, 
sobretudo, a partir da Constituição de 1824, identifica-se 
como um dos seus princípios a interdependência entre a Igreja 
e o Estado na perspectiva do padroado e do beneplácito, 
inclusive com especificidades quanto ao monopólio católico 
das manifestações religiosas públicas. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 

CadeCadeCadeCadernornornorno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    37373737    39393939    40404040    35353535    

 
 

  
 

AGRICULTURA – C4 H16/19 
 

 A mecanização da colheita da cana-de-açúcar tem 

implicações ambientais e socioeconômicas, já que apenas o 

corte mecânico viabiliza a colheita sem queima prévia, o 

que por sua vez viabiliza o aproveitamento da folha. 

 A colheita mecanizada permite também a 

padronização da matéria-prima destinada à indústria. 

 A introdução de máquinas na lavoura tem como 

consequência imediata a redução do tempo de determinadas 

tarefas, da quantidade de mão de obra empregada e de força 

de trabalho residente na propriedade, bem como a 

introdução de uma mudança qualitativa na demanda por 

trabalhadores qualificados e uma redução dos trabalhadores 

sem especialização. 

 

Resposta correta: (B) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    38383838    40404040    37373737    40404040    

 
 

  
 

RENASCIMENTO CULTURAL – C4 H16 
 
No contexto transição da Idade Média para a Idade 
Moderna, as transformações econômicas, sociais e políticas 
foram as principais motivadoras do Renascimento Cultural, 
que refletiu na arte e na cultura as mudanças na realidade. 
Neste sentido, as ciências passaram a valorizar e se embasar 
no racionalismo e no empirismo e combateu-se o 
misticismo religioso como elemento fundamental de 
justificação da realidade. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    39393939    37373737    39393939    34343434    

 

 
 

  
 

CHINA E EXPANSÃO ECONÔMICA – C2 H7 
 
A China cresce interna e externamente e se coloca com 
grande força nas economias de dezenas de nações e de 
vários continentes. 
A força econômica chinesa na África é facilmente 
observável e constitui em processo fulminante e irreversível. 
A influência econômica chinesa ameaça a própria 
autodeterminação dos povos africanos. 
 

Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    40404040    38383838    36363636    39393939    

 
 

  
 

CULTURA MEDIEVAL – C1 H1 e H5 
 

 O texto retrata a resistência inicial do clero europeu ao 
consumo de café no período medieval em virtude da difusão 
do produto no Ocidente ter origem na expansão muçulmana. 
Desse modo, dificultar a disseminação do produto não tinha 
um caráter expressamente econômico, mas, também, 
repousava em uma condição de natureza religiosa. 
 

Resposta correta: (D) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    41414141    42424242    43434343    42424242    

 
 

  
 

REPÚBLICA LIBERAL – C3 H11, 12, 13 
 

A questão apresenta a oposição de dois segmentos 
partidários e classistas relativos ao período da República 
Liberal, porém, o foco da mesma se direciona à análise do 
interesse dos integrantes do CGT quanto à política 
econômica aplicada. Defender reforma agrária, extinção do 
latifúndio significa, diretamente, afetar a condição 
tradicional da propriedade privada; essas demandas faziam 
parte do ideário das ligas camponesas, grupos de esquerda e 
outros segmentos congêneres. 
 

Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    42424242    43434343    42424242    41414141    

 

 
 

  
 

BRASIL – REPÚBLICA POPULISTA – C1 H1,4 
 
No contexto da República Populista no Brasil, apesar da 
proibição do partido Comunista, havia espaços de confronto 
de ideologias, com destaque para o antagonismo entre 
liberalismo e nacionalismo econômico. O liberalismo 
estava diretamente ligado aos setores conservadores, 
composto por elites, latifundiários, grupos econômicos 
ligados ao capital estrangeiro, Igreja Católica e políticos da 
UDN.  
Já setores mais progressistas como estudantes, políticos de 
esquerda, comunistas e lideranças camponesas defendia a 
redução da dependência em relação ao capital estrangeiro e 
reformas sociais contidas nas reformas de Base.  
Diante da bipolaridade típica da Guerra Fria, os setores 
conservadores consideravam pensamentos e ideologias 
mais progressistas como risco à democracia, acusando-os 
de defenderem o comunismo e a subversão. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    43434343    41414141    41414141    43434343    
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A REVOLTA DA VACINA – C3 H15 
 
Entre os movimentos sociais da primeira república 
sobressaiu-se no espaço urbano a revolta da Vacina em 
1904, contextualizada a partir do projeto urbanístico 
conduzido pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos e 
que seguia a prioridade estabelecida pelo presidente 
Rodrigues Alves que instituía como meta prioritária sanear 
e urbanizar o Rio de Janeiro. A decisão de retirar a 
população do centro para a periferia somado a 
obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, pelos 
pelotões sanitários, gerou forte reação popular em que logo 
o governo procurou indicar tais reações como um 
empecilho ao desenvolvimento do país, classificando seus 
integrantes de ignorantes. Vale lembrar que a reação 
popular não se tratava da “ignorância” do povo, mas 
principalmente pelo uso de métodos violentos e arbitrários, 
que discriminava especialmente a população mais pobre do 
Rio de Janeiro. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    44444444    15151515    45454545    14141414    

 

 
 

  
 

PODER FINANCEIRO –C4H18 
 
O tema abordado na questão se coloca na lista dos assuntos 
sempre discutidos no Enem, portanto não colheu ninguém 
de surpresa. O poder financeiro no mundo atual é 
avassalador e nenhum setor econômico é livre de sua 
ingerência e influência. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    45454545    45454545    15151515    15151515    

 
 

  
 

MIGRAÇÕES TRANSNACIONAIS – C2 H7 
 
O Enem tem tradicionalmente colocado a discussão sobre o 
mundo contemporâneo e o tema migrações internacionais 
no ano corrente, foi amplamente posta em análise por todos 
os jovens pretendentes às academias federais. 
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Os grandes movimentos migratórios se processam a partir dos 
países pobres para os países ricos, onde são buscadas 
educação, oportunidades de trabalho e melhor situação de 
vida. Os países ricos fecham as fronteiras e criam obstáculos. 
 

Resposta correta: (A) 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E  
SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 46 a 90. 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    46464646    47474747    51515151    50505050    

 

  
 

TERMODINÂMICA – C6 H21 
 

Tendo em vista que o movimento ocorreria igualmente em 
ambas as direções de rotação, o uso da engrenagem 
garantiria que o eixo só rodaria em uma única direção. 
Ante o exposto, podemos concluir que teríamos como 
consequência a determinação do sentido do movimento. 
 

Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãQuestãQuestãQuestãoooo    47474747    48484848    47474747    46464646    

 
 

  
 

ECOLOGIA – C4,5H15,17 
 
Como podemos concluir com a leitura do texto e análise da 
figura, a teia alimentar formada é: 
 

 
Dessa forma, os tigres são consumidores secundários e os 
abutres consumidores terciários. 
 

Resposta correta: (C) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    48484848    49494949    48484848    44447777    

 
 

  
 

FISIOLOGIA – C4 H14 
 
Os eritrócitos, hemácias, são células caracterizadas, nos 
mamíferos, como bicôncavas e anucleadas. São células 
ricas em hemoglobina, proteína a qual liga-se aos gases O2 
e CO2, sendo o oxigênio ligante do grupo heme e o CO2 na 
globina. 
Essa célula é a responsável pelo transporte dos gases 
respiratórios e a carência das mesmas ocasionarão 
problemas respiratórios.  
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    49494949    46464646    46464646    51515151    

 

 
 

  
 

HISTOLOGIA ANIMAL – C4 H14 
 
A questão explora as funções dos elementos figurados do 
sangue. Através de um hemograma o candidato deverá 
indicar o motivo do paciente ter apresentado os sintomas 
(cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal). 
Comparando o padrão fisiológico do número de hemácias, 
leucócitos e plaquetas por mm3 de sangue, podemos 
evidenciar que a taxa de hemácias e de plaquetas apresenta 
reduzida, o que pode provocar os sintomas em questão. 
A redução no número de hemácias provoca uma deficiência 
no transporte de gás oxigênio, provocando cansaço e 
dificuldade de respirar. 
A redução no número de plaquetas provoca uma deficiência 
na coagulação sanguínea, sangrando o nariz do paciente. 
 

Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    50505050    50505050    49494949    48484848    
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TERMOQUÍMICA – C7 H26 
 
A quantidade de matéria de CO2 pode ser calculada com 
base na equação química da combustão completa de cada 
um dos combustíveis. Podemos fixar a quantidade de 
energia produzida em 1kJ: 
   
• Benzeno: C6H6(l) + 

15/2O2(g) → 6CO2(g) + 3H2O(l) 

2 6 6 3
2 2

6 6

6mol CO 1mol C H
n(CO ) 1kJ 1,84 10 mol CO

1mol C H 3268kJ
−= ⋅ ⋅ = ⋅  

 
• Etanol: C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) 

  

2 2 5
2

2 5

3
2

2mol CO 1mol C H OH
n(CO ) 1kJ

1mol C H OH 1368kJ

1,46 10 mol CO−

= ⋅ ⋅ =

= ⋅

  
• Glicose: C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) 

  

2 6 12 6
2

6 12 6

3
2

6mol CO 1mol C H O
n(CO ) 1kJ

1mol C H O 2808kJ

2,14 10 mol CO−

= ⋅ ⋅ =

= ⋅

  
• Metano: CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) 

 

2 4 3
2 2

4

1mol CO 1mol CH
n(CO ) 1kJ 1,12 10 mol CO

1mol CH 890kJ
−= ⋅ ⋅ = ⋅

  
• Octano: C8H18(l) + 

25/2O2(g) → 8CO2(g) + 9H2O(l) 

 

2 8 18 3
2 2

8 18

8mol CO 1mol C H
n(CO ) 1kJ 1,46 10 mol CO

1mol C H 5471kJ
−= ⋅ ⋅ = ⋅  

   
Verifica-se, portanto, que a glicose produz a maior 
quantidade de matéria de CO2 para a mesma quantidade de 
energia liberada. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CCCCadernoadernoadernoaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    51515151    51515151    50505050    49494949    

 

 
 

  
 

ECOLOGIA – C1, 3, 8 H8, 30 

 

Uma alternativa viável representa a que promove um alto 

benefício e um baixo custo. Dessa forma, temos na 

construção de biodigestores anaeróbicos uma solução para 

uma produção sustentável de combustível a partir de resíduos 

orgânicos da região, sem com isso, levar ao encarecimento da 

farinha de mandioca e causar impactos no ecossistema local. 

A plantação de árvores para a extração de madeira para a 

produção de lenha e a exploração da Mata Atlântica por 

pequenos produtores causam impactos no ecossistema da 

região. E a utilização de energia elétrica para fornos e a 

utilização de carvão de áreas distantes encarecem o 

produto. 

 

Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    52525252    53535353    54545454    57575757    
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TRATAMENTO DE ÁGUA – C3 H8 
 
A água potável é isenta de poluentes e microorganismos. 
Nas estações de tratamento, a água para se tornar potável, 
passa por diversas etapas: filtração grosseira, coagulação, 
floculação, decantação, filtração fina, desinfecção, 
fluoretação e correção de pH. Na etapa da desinfecção pode 
ser feita uma cloração ou ozonização, com o objetivo de 
destruir microorganismos, evitando que a população que 
consome essa água, possa contrair algumas doenças. 
 

Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    53535353    58585858    55555555    58585858    

 
 

  
 

FISIOLOGIA – C4 H14 
 
As vacinas têm como objetivo induzir uma imunização 
ativa por meio da introdução de antígenos, os quais podem 
corresponder ao agente etiológico atenuado ou a proteínas 
específicas deste. Os antígenos serão reconhecidos pelo 
sistema de defesa do paciente, linfócitos B, que se diferenciarão 
em plasmócitos incumbidos da produção de anticorpos 
específicos para cada antígeno. Após a vacinação, o 
paciente apresentará células produtoras de anticorpos, como 
uma memória imunológica, a qual será o fator de 
diferenciação entre a resposta de um indivíduo vacinado e 
um não vacinado. Logo, o correto é o item E. 
 

Resposta correta: (E) 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Branco Amarelo Azul Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    54545454    56565656    56565656    52525252    

 
 

  
 

SOLUÇÕES – C7 H25 
 
Admitindo que não haja variação de volume durante a 

formação da mistura, o volume total é dado por: 

liga Sn PbV V V= +  

 A densidade da liga metálica é calculada assim: 

liga Sn Pb Sn Pb

Sn Pbliga Sn Pb

Sn Pb

m m m m m
d

m mV V V
d d

+ +
= = =

+ +
 

Considerando 100 g de liga ( Sn Pbm m 100 g+ = ), podemos 

obter a densidade para cada amostra: 

(I) 
100 g

d 8,50 g/mL
60 g 40 g

7,3 g/mL 11,3 g/mL

= =
+

 

(II) 
100 g

d 8,43 g/mL
62 g 38 g

7,3 g/mL 11,3 g/mL

= =
+
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(III) 
100 g

d 8,33 g/mL
65 g 35 g

7,3 g/mL 11,3 g/mL

= =
+

 

(IV) 
100 g

d 8,40 g/mL
63g 37 g

7,3 g/mL 11,3 g/mL

= =
+

 

(V) 
100 g

d 8,54 g/mL
59 g 41g

7,3 g/mL 11,3 g/mL

= =
+

 

 
Pelas normas internacionais, a densidade da liga deve estar 
na faixa de 8,74 g/mL a 8,82 g/mL. Assim, nenhuma das 
amostras atende às especificações. 
 

Não há resposta a este item! 
 
Observação: 
A densidade da mistura não pode ser obtida por uma média 
ponderada do tipo: 

1 1 2 2

1 2

d m d m
d

m m

+
=

+
⇒ 1 2

1 2
1 2 1 2

m m
d d d

m m m m

   
= +   + +   

  

(1) 

 
Por definição, a densidade é a razão entre a massa e o 
volume: 

 1 2 1 1 2 2 1 2
1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

m m m d V d V V V
d d d

V V V V V V V V V

+ +    
= = = = +   + + + +   

(2) 

 
A expressão (1) só seria verdadeira se m = k⋅V, onde k é 
uma constante universal. Entretanto, k fisicamente 
representa a densidade, que não é constante universal, 
sendo característica de cada material. 
 
Resposta correta: (Sem resposta) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    55555555    55555555    57575757    53535353    

 
 
 

  
 

SOLUÇÕES – C5 H18 
 

O óleo de mamona é constituído de material apolar, sendo 
hidrofóbico, ou seja, não se solubiliza em água. Conforme o 
texto, as substâncias tóxicas e alergênicas não se 
solubilizam em óleo de mamona, de onde se deduz que são 
constituídas de material polar, portanto, são hidrofílicas, ou 
seja, têm afinidade pela água. 
 

Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    56565656    57575757    52525252    55554444    

 
 

  
 
MAGNETISMO (INDUÇÃO MAGNÉTICA) –  C6 H21 
 
Observe a figura abaixo: 
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Note que o campo magnético no interior da bobina é devido 
aos ímãs e aos campos das cordas de aço (material 
ferromagnético), que são induzidas pelos ímãs. 
Quando as cordas vibram, o campo magnético no interior 
da bobina varia, induzindo assim uma corrente elétrica na 
bobina, de acordo com Lenz. 
Se trocarmos as cordas de aço por náilon, os ímãs 
praticamente não induzem campo magnético nas cordas de 
náilon (material não ferromagnético). Logo, quando as 
cordas vibram, não há variação de campo e, em 
consequência, não há corrente induzida. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    57575757    54545454    53535353    55555555    

 
 

  
 

ECOLOGIA – C4 H15 e H16 
 
O controle biológico citado na questão consiste em adicionar 
no meio um ser vivo, a microvespa, capaz de reduzir a 
população de borboletas, cujas lagartas se alimentam de 
folhas de algodoeiro. 
Os embriões da microvespa se alimentam do conteúdo dos 
ovos da borboleta. O Trichogramma ssp é o parasitoide mais 
utilizado no mundo. São microhimenopteros exclusivamente 
parasitoides de ovos de inúmeras espécies de pragas da ordem 
Lepidoptera (Borboletas). 
 
Resposta correta: (A) 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    58585858    52525252    58585858    56565656    

 
 

  
 

FORÇAS INTERMOLECULARES – C7 H24 
 
Os grupos hidroxílicos dos agentes umectantes citados no 
texto, interagem com as moléculas de água da umidade 
contida no ambiente, através de ligações de hidrogênio. 
Essa força intermolecular ocorre entre moléculas com 
ligações covalentes polares do tipo F – H, O – H ou N – H. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    59595959    60606060    61616161    60606060    
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PROPRIEDADES COLIGATIVAS – C7 H27 
 
O óxido de cálcio, CaO, possui caráter básico e reage com a 
água produzindo o hidróxido de cálcio (cal hidratada), cuja 
suspensão em água é usada na pintura de paredes e do caule 
das árvores: 
 

CaO(s) + H2O( λ) → Ca(OH)2(s) 
 

O produto da reação é uma substância solúvel na água, 
provocando a retirada desse líquido do caule da árvore por 
osmose, o que causa a eliminação dos microrganismos, os 
quais necessitam do meio aquoso para a proliferação. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    60606060    59595959    62626262    61616161    

 

 
 

  
 

FENÔMENOS ELÉTRICOS – C2 H6 
 
Antes de darmos início à solução do problema, vamos 
calcular as correntes nos chuveiros em função da potência e 
da tensão, fornecidos na tabela pela equação: 

Pot
i

U
=  

 A B 
 UA = 127 V UB = 220 V 

Pot = 2440 W iA = 19,2 A iB = 11,1 A 
Pot =4400 W iA = 34,6 A iB =20,0 A 
Pot =5500 W iA = 43,3 A iB =25,0 A 

 
De acordo com a tabela construída acima, a máxima 
corrente que passaria pelo chuveiro A é de 43,3 A, tornando 
indicado o uso de um disjuntor de 50 A. 
Da mesma forma, o chuveiro B tem máxima corrente de 25 
A, sugerindo um disjuntor de 30 A. 
Isso ocorre porque a “amperagem” do disjuntor deve ser 
ligeiramente maior do que a máxima corrente do circuito. 
Portanto, o valor das correntes dos disjuntores não 
corresponde ao valor exato das correntes máximas, não 
podendo ser utilizado na solução do problema. 
Uma vez que as correntes dos disjuntores não caracterizam 
o valor exato correspondente ao chuveiros, utilizaremos o 
valor das “tensões”. 

UPot i U,  mas i ,entãoR= ⋅ =  

2U U
Pot U

R R
= ⋅ =  

 
De acordo com o enunciado, consideramos ambos à mesma 
potência (4400 W): 

A BPot Pot=  
2 2

A B

A B

U U

R R
=  

2 2

A A

B B

R U 127
0,3

R U 220

   = =   
  

;  

 
Resposta correta: (A) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    61616161    62626262    59595959    62626262    

 
 

  
 

BIOLOGIA MOLECULAR – REPLICAÇÃO DO DNA  
C4 H15 

 
Meselson e Stahl são responsáveis pelos experimentos que 
concluíram que a duplicação do DNA é semiconservativa, 
ou seja, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma 
recém-sintetizada. Utilizaram, nesse estudo, os isótopos 15N 
e 14N em bases nitrogenadas do DNA e observaram várias 
gerações replicativas, a partir da molécula de DNA original 
em bactérias Escherichia coli. 
 

Resposta correta: (C) 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    62626262    61616161    60606060    59595959    
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BIOQUÍMICA – C3 H9 
 

Conforme a figura, carbono, nitrogênio e fósforo são 
assimilados pelos produtores primários na razão atômica de  
106 : 16 : 1, que corresponde à razão em quantidade de matéria 
(mols). As concentrações fornecidas para os elementos carbono, 
nitrogênio e fósforo estão na proporção de: 
21,2 mol/L : 1,2 mol/L : 0,2 mol/L 
Se dividirmos os três valores pelo menor, obtemos a razão: 
106 : 6 : 1 
Observa-se, então, que o elemento nitrogênio está abaixo 
do valor esperado (6 < 16), sendo o nutriente limítrofe. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    63636363    68686868    65656565    68686868    

 

 
 

  
 

ESPECTRO LUMINOSO – C5 H17 
 
Observem: 

Fig. 1 
 

 
 
Observem que o comprimento de onda da onda absorvida 
que corresponde à absorção máxima vale 500 nm. 
 

Fig. 2 
 

 
 
Através da fig. 2 concluímos que a cor da substância é o 
vermelho. 
 
Resposta correta: (E) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    64646464    65656565    64646464    67676767    

 
 

  
 

PROGRAMA DE SAÚDE – C4H14 
 
A ocorrência de determinada doença em uma dada área, 
com um número de casos dentro do esperado para a referida 
região, configura-se como uma doença endêmica da região. 
Observamos no mapa, que a malária restringe-se a 
determinadas áreas da América do Sul configurando-se 
como uma endemia. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    65656565    66666666    66666666    63636363    

 

 
 

  
 

GENÉTICA – C4 H13, 14 
 
O termo epigenética refere-se a todas as mudanças 
reversíveis e herdáveis no genoma funcional que não 
alteram a sequência de nucleotídeos do DNA. Inclui o 
estudo de como os padrões de expressão são passados para 
os descendentes; como ocorre a mudança de expressão 
espaço temporal de genes durante a diferenciação de um 
tipo de célula e como fatores ambientais podem mudar a 
maneira como os genes são expressos. 
Existem três mecanismos principais de alterações 
epigenéticas: metilação do DNA, modificações de histonas 
e ação de RNA’s são codificadoras. 
A questão explora esta compreensão, pois estes cânceres 
esporádicos podem ser ocasionados pela inativação de 
genes, assim como a pesquisa da geneticista Emma 
Whitelaw (1999) apresentada no texto. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    66666666    64646464    63636363    66666666    
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TERMODINÂMICA – C6 H21 
 
Tendo em vista a 2a Lei da Termodinâmica, é impossível a 
conversão integral de todo calor recebido em trabalho. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    67676767    63636363    67676767    64646464    

 
 

  
 

RADIAÇÃO – C6 H22 
 
 De acordo com o enunciado, para um dado 
comprimento de onda, um objeto apresenta um percentual 
de refletância que o caracteriza. 

 Caso dois objetos, para um mesmo comprimento de 
onda, apresentem a mesma refletância, terão a “mesma 
assinatura”, sendo dificilmente distinguidos na análise das 
imagens. 
 Portanto, a fim de diferenciar todos os alvos (grama, 
concreto, solo arenoso, asfalto e água) uns dos outros, é 
fundamental que, para o comprimento de onda selecionado, 
tenham refletâncias diferentes, o que ocorre para o intervalo 
entre 0,8 µm e 0,9 µm. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    68686868    67676767    68686868    65656565    

 
 

  
 

ENGENHARIA GENÉTICA – C5, 3H19, 11 
 
A programação genética artificial de micro-organismos ou 
de seres mais complexos, objetivando a criação de células 
que podem produzir energia, produtos farmacêuticos, 
compostos industriais, sequestrar dióxido de carbono e 
fabricar vacinas. O entendimento do funcionamento celular 
a partir da expressão de cada gene também poderá ser o 
objetivo desse estudo, para compreender os mecanismos 
básicos do metabolismo celular. 
 
Resposta correta: (D)  
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    69696969    73737373    72727272    72727272    

 
 

  
 

FISIOLOGIA – C4 H14 
 
As vacinas promovem uma imunização ativa, pois possuem 
antígenos que estimulam a produção de anticorpos 
específicos no corpo. Logo, o item E é o correto. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    70707070    74747474    73737373    73737373    

 

 
 

 
 

ELETRODINÂMICA – C2 H5 
 
Para a lâmpada acender é necessário que esteja submetida à 
d.d.p. da pilha. Veja figuras: 
 

 
 
Nos esquemas apresentados, a lâmpada acende nas figuras 
1, 3 e 7, pois nestes esquemas a lâmpada fica submetida à 
ddp da pilha. 
 

 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    71717171    72727272    69696969    74747474    
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ECOLOGIA – C3 H8 H10 e H12 
 
Os biocombustíveis de primeira e de segunda geração 
apresentam resíduos poluentes, gerando empregos na região 
rural, tanto no plantio quanto na transformação do 
combustível. É considerada tecnologia de baixo custo, 
quando comparada com a exploração de petróleo. 
 

Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    72727272    69696969    74747474    71717171    

 

 
 

  
 

FUNÇÕES ORGÂNICAS – C7 H24 
 
A função amida é representada pelos grupamentos a seguir: 
 

C NH2

O

C NH

O

C N

O

 
 
A combinação entre o grupamento carboxila (−COOH) do 
ácido cólico e o grupo amina (−NH2) dos aminoácidos 
glicina ou taurina gera a função amida. Uma representação 
esquemática para a reação segue abaixo: 
 

R1 C NH

O

R2  +  H2OR1 C OH    +    H2N

O

R2  
 
Resposta correta: (A) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    73737373    70707070    70707070    69696969    

 
 

  
 

HIDROSTÁTICA – C6 H20 
 

Dados: 

i) peso do cubo: 30N | P |=
ur

 

ii) massa do cubo: 3 kg 
iii) aresta: 10 cm 
 

P

T

E

cubo
imerso

V
V

2
=

 
 

T =
ur

Tração é o valor marcado pelo dinamômetro. Como 

T E P E 6 N+ = ⇒ =
ur ur ur ur

 
 

2H O imersod g V 6 N⋅ ⋅ =

Aceleração
da gravidade

Densidade
da água  

2

2

3
3

imerso

3 3
H O 3

2 3

g 10 m/s

10
V m

2
6 N

d 1,2 10 kg/m
10

10 m/s m
2

−

−

=

=

= = ⋅
⋅

r

 

ou 
 

31,2 g/cm  

 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    74747474    71717171    71717171    70707070    

 
 

  
 

ÓPTICA – C5 H18 
 
A informação para que sejam construídas nos equipamentos 
as imagens será obtida devido à reflexão da onda nos 
objetos. Portanto, a intensidade adequada da onda refletida 
é fundamental para que se atinja esse objetivo. 
Como a atenuação da intensidade da luz é maior do que a 
sofrida pelo som nos materiais analisados, ela não é tão 
adequada quanto as ondas sonoras, que chegam mais 
intensas às superfícies, bem como retornam sem perder 
tanta energia. 
 
Resposta correta: (D) 
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CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    75757575    79797979    80808080    76767676    

 
 

  
 

EQUILÍBRIO QUÍMICO – C7 H24  
 
A fermentação da sacarose presente no refrigerante 
acidifica o meio bucal. Os íons H+ (ou H3O

+), gerados nesse 
meio, consomem os íons hidróxidos (OH–) do equilíbrio 
com a hidroxiapatita, deslocando a posição desse equilíbrio 
para a direita (de acordo com o princípio de Le Chatelier), 
favorecendo a desmineralização do esmalte dentário. 
 

DESLOCAMENTO
 

2 3
5 4 3 (s) (aq) 4(aq) (aq)

2

Ca (PO ) OH 5Ca 3PO OH

H

H O

+ − −

+

+ +
+

ˆ ˆ †‡ ˆ ˆ
 

 
Resposta correta: (B) 
 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    76767676    80808080    79797979    77777777    

 
 

  
 

EVOLUÇÃO – C4 H16 
 
O texto sugere que as borboletas ancestrais se alimentavam 
de uma planta específica, mas como a quantidade de 
alimento não supriu as necessidades no decorrer do tempo, 
houve a necessidade de obter alimento de outros vegetais. 
Atualmente, segundo o texto, essas borboletas se 
alimentam, especificamente, de plantas da família 
Solanaceas. 
 
Resposta correta: (E) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    77777777    81818181    81818181    75757575    
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DINÂMICA – C6 H20 

 

Desprezando-se o efeito da resistência do ar, o movimento 

é uniformemente acelerado. Assim sendo, teremos que os 

espaços percorridos aumentam em intervalos de tempo 

iguais. Tal fato proporciona que a distância percorrida pela 

régua aumenta mais que o tempo de reação. 

 

Resposta correta: (D) 

 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    78787878    76767676    77777777    78787878    

 

 
 

 
 

HIDROSTÁTICA – C2 H6 

 

Sistema de válvula de descarga (antigo) 

A água que vai para o vaso vem diretamente da caixa 

d’água da residência. Quando é dada a descarga, não se tem 

o controle do volume de água. 

 

Sistema com vaso com caixa (utilizado atualmente) 

O volume de água é controlado pela válvula de enchimento, 

que limita o volume de água necessário para a eficiência da 

descarga, sendo portanto mais econômico. Veja a figura. 

 

 
 
Logo, a resposta é o item B. 
 
Resposta correta: (B) 
 
 
 
 



  
   

 OSG.: 52608/11 41 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    79797979    75757575    78787878    79797979    

 
 

  
 

MICROBIOLOGIA – C3 H10 e H12 
 

 As bactérias metanogênicas desempenham funções 
primordiais: elas produzem gás insolúvel (metano), 
possibilitando a remoção do carbono orgânico do ambiente 
anaeróbio. Este gás residual funcionou como o combustível 
na explosão do Morro do Bumba em Niterói. 
 

Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    80808080    78787878    75757575    81818181    

 

  
 

ECOLOGIA – DESEQUILÍBRIOS ECOLÓGICOS – C3 H12 
 

As emissões de CH4 (metano) das hidrelétricas, de acordo 
com o texto, são bastante relevantes, pois são comparáveis 
às altas emissões de CO2 de uma termoelétrica. Estas  
devem-se ao fato das termoelétricas utilizarem vários 
combustíveis que emitem dióxido de carbono. Assim,  
a emissão, no Brasil, de metano oriundo de hidrelétricas é 
bastante alta, o que intensifica o efeito estufa. 
 

Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    81818181    77777777    76767676    80808080    

 
 

  
 

CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO – C7 H24 
 
De acordo com a estequiometria da reação: 
 
5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 
 
 

2 2 4H O KMnO

5mol — 2 mol

N — N


⇒


 

4 2 2

4 2 2 2 2

4

KMnO H O

KMnO H O H O

KMnO

2
n N

5
2

n C V
5
2 mol

n 0,1
5 L

=

= ⋅ ⋅

= ⋅ 0,02 L⋅

4

4

KMnO

4
KMnO

n 0,008mol

n 8,0 10 mol−

=

= ⋅

 

 

Resposta correta: (D) 



  
   

 OSG.: 52608/11 42 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    82828282    83838383    86868686    83838383    

 
 

  
 

RELAÇÕES ECOLÓGICAS – C3H9 
 
A fêmea do gênero Photuris ao ludibriar os machos do 
gênero Photinus, fazendo-os aproximarem-se e deles se 
alimentarem, realizam o predatismo; relação ecológica 
caracterizada pelo consumo de um ser por outro. 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    83838383    82828282    87878787    84848484    

 

 
 

  
 

FUNÇÕES INORGÂNICAS – C3 H10 
 

Os microrganismos desempenham diversas funções de 
fundamental importância para a qualidade das águas. 
Participam das diversas transformações da matéria nos 
ciclos bioquímicos como o do N, P, S, Hg, C e da água. 
Resíduos agrícolas, especialmente fertilizantes, podem 
levar à eutrofização, devido ao aumento da quantidade de 
nitrogênio incorporado ao solo na forma de íons amônio 

( )4
NH

+
 e nitrato ( )3

NO
−

, presentes nos sais solúveis. 

Por serem nutrientes para as algas, esses íons podem causar 
poluição dos rios, lagos e outros sistemas aquáticos, 
promovendo a eutrofização que reduz a quantidade de 
oxigênio dissolvido na água, provocando a morte de 
aeróbios locais e consequentemente elevando a taxa de 
decomposição do meio. 
 

Resposta correta: (C) 
 

CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    84848484    84848484    85858585    82828282    
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ONDULATÓRIA – C1 H1 
 
O fenômeno apresentado na figura corresponde à difração 
da luz, que encurva sua trajetória (e frente de onda) ao 
deparar com um orifício ou com um obstáculo cujas 
dimensões apresentam ordem de grandeza semelhante a do 
comprimento de onda. 
No caso da luz, para observar o fenômeno com nitidez, 
precisou que fosse reduzido o orifício a dimensões 
similares à espessura de um “grafite de lapiseira”, haja vista 
ter a luz visível comprimento de onda da ordem de 
micrometro. 
O som audível tem comprimento de onda da ordem de 
metro, apresentando o fenômeno de forma perceptível, no 
exemplo correspondente ao item a, em que um garoto, 
escondido atrás do muro, não vê os colegas (porque o 
comprimento do muro é muito maior que o comprimento de 
onda da luz), mas os ouve, porque o comprimento de onda 
do som audível tem a mesma ordem de grandeza do 
comprimento do muro, havendo difração. 
 
Resposta correta: (A) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    85858585    86868686    82828282    85858585    

 

 
 

  
 

QUÍMICA AMBIENTAL – C7 H26 
 
Uma das vantagens da incineração do lixo é a produção de 
energia elétrica. No entanto, os poluentes emitidos para a 
atmosfera representam uma desvantagem, a qual pode ser 
minimizada com o uso de filtros nas chaminés dos 
incineradores. 
 
Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    86868686    85858585    83838383    86868686    
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ENERGIA E SUA CONSERVAÇÃO – C6 H23 
 
Trata-se de uma questão envolvendo o princípio da 
conservação da Energia Mecânica. Assim, para que o atleta 
consiga seu melhor objetivo, a energia cinética, 
representada na etapa I, seja totalmente convertida em 
energia potencial gravitacional, representada na etapa III. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    87878787    87878787    84848484    87878787    

 

 
 

  
 

TAXONOMIA – C4 H16 
 
 Os animais citados no texto foram: mosca, mosquito, 
besouro, barata, borboleta e grilo. Todos esses animais são 
hexápodes e insetos pertencentes ao filo artrópoda. 
 Nós humanos somos mamíferos (classe) e pertencentes 
ao filo cordata. 
 Concluímos, então, que nos apresentamos em filos 
diferentes. Sendo as categorias taxonômicas, reino, filo, 
classe, ordem, família, gênero e espécie, categorias 
inclusivas. Por exemplo, o reino sendo um conjunto de filos 
semelhantes, filo um conjunto de classes semelhantes etc, 
somente poderemos partilhar com os artrópodes o mesmo 
reino, o Animalia, pois somos todos animais, assim como 
os artrópodes. 
 

Resposta correta: (B) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    88888888    90909090    89898989    90909090    

 



  
   

 OSG.: 52608/11 45 

  
 

RELAÇÕES ECOLÓGICAS – C3 H9 
 
O cultivo integrado de animais (consumidores) e algas 
(produtores) tornará o ecossistema mais equilibrado, pois os 
produtos do metabolismo animal, respiração celular, como 
o CO2 e H2O são utilizados no processo de síntese de 
compostos orgânicos por meio do processo de fotossíntese. 
A fotossíntese utiliza como reagentes o CO2 e H2O e 
produzirá O2 e compostos orgânicos os quais fomentarão o 
metabolismo animal. 
Os produtos nitrogenados animais podem ser fixados em 
elementos aproveitáveis pelas algas. 
 
Resposta correta: (D) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    89898989    88888888    90909090    89898989    

 
 

  
 

PROGRAMA DE SAÚDE – C5 H19 
 
O mosquito Aedes aegypti é holometábolo, desenvolve-se 
passando por um estágio larval. Essas larvas se 
desenvolvem em meio aquático, sendo uma condição 

necessária para seu desenvolvimento. Uma das propostas 
preventivas à multiplicação desse mosquito é a remoção 
dos recipientes que posam acumular água. 
 
Resposta correta: (C) 
 
CadernoCadernoCadernoCaderno    Azul Amarelo Branco Rosa 

QuestãoQuestãoQuestãoQuestão    90909090    89898989    88888888    88888888    

 
 

  
 

ECOLOGIA – C4 H13 
 
Os gases liberados pelo intestino (flatulência) apresentam 
metano, um gás que, juntamente com CO2, pode reter o 
calor refletido da terra, provocando o aumento da 
temperatura. 
 
Resposta correta: (A) 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E 

SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO 
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VIVER EM REDE NO SÉCULO XXI: OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

Caro(a) internauta, 

 

 A prova de Produção Textual que você resolveu, há alguns instantes, foi, na nossa opinião, uma das mais 

criativas que a Banca Organizadora do Enem já apresentou em todos as suas edições. Primeiro, por abordar tema 

muito atual, segundo por trabalhar assunto sem o caráter do “negativo”, explicitamente, como em anos passados, por 

exemplo, “A devastação da Amazônia”; “O trabalho infantil no Brasil” e o “Trabalho escravo”. 

 Na proposta deste ano, Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e o privado, o candidato teve 

a oportunidade de apresentar sua opinião acerca de um comportamento real da sociedade contemporânea, tendo 

como base para seus argumentos as próprias experiências, ou seja, os mais diferentes contextos que vivencia na Rede 

e os limites que essas práticas exigem. 

 Conforme o Edital/2011 deste concurso, o tema partiria de uma situação-problema e assim foi feito. Após leitura 

atenta do tema proposto e dos textos motivadores, o candidato perceberia que se conectar à Rede é uma ação que 

exige limites entre aquilo que os internautas podem e precisam saber e o que deve ser resguardado de si. Ele deveria 

entender que, hoje, estar participando das infinitas atividades que a Internet nos proporciona é uma questão de 

sobrevivência e de exercício da cidadania. É, também, uma forma de dizer ao mundo que existimos, que temos 

funções sociais e que a maioria delas é de suma importância para as demais atividades cotidianas. 

 Na introdução do texto, o candidato deveria apresentar o assunto sobre o qual iria discorrer, já deixando 

evidente ao leitor que identificara a situação-problema, para, em seguida, evidenciar sua opinião sobre o que 

apresentou antes. 

 Após a introdução, o texto deveria discutir a opinião (tese) do produtor a fim de mostrar claramente para o 

leitor-avaliador tudo aquilo que a Competência 3 solicita: seleção de ideias, organização de tais ideias ao longo dos 

parágrafos, relação do conteúdo expresso com outra área do conhecimento, informações para demonstrar que é 

atualizado(a) sobre o tema, apresentação de fatos de conhecimento coletivo, opiniões e, por fim, argumentações para 

convencer o leitor de que está certo. Vale ser ressaltado que, nesta discussão, o candidato deve dizer que, conforme 

afirma o texto de apoio II, da mesma forma que “as redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém 

popular, servem também para arruinar reputações”. 

 Por sabermos que as redes sociais fazem parte da extensão das nossas vidas, tendo em vista que elas podem ser 

acessadas em qualquer lugar, para dizermos coisas nossas e sabermos daqueles por quem temos interesse, no mundo 

violento e conturbado onde vivemos, um simples “post” para dizermos em que lugar estamos, torna-se muito 

perigoso. Como consequência disso, cabe discernirmos aquilo que deve ou não ser postado em redes sociais. 

 Estar na Rede é correr riscos, pois a Internet é um ambiente social acessado por todo tipo de pessoa e, como 

consequência disso, muitos que por um motivo ou outro não refletem sobre o que lhes pode acontecer depois de um 

“pequeno” comentário podem pagar alto preço. 

 Ao concluir o texto, o candidato deveria apresentar proposta de intervenção inovadora para solucionar tal 

questão. Aqui, podem ser apontadas várias sugestões sobre o que postar na Rede sem se comprometer, nem macular 

a imagem de outrem. Por exemplo, o próprio cidadão deve avaliar os perigos que corre quando expõe sua vida. Desse 

modo, a qualidade dos conteúdos evidenciados na Internet, certamente, ficaria melhor. Se no momento da discussão 

a família ou a escola tiver sido mencionada, fica evidente, então, que na conclusão ela será a responsável pela 

conscientização dos jovens; quanto aos adultos, eles devem se conscientizar na medida em que tomam conhecimento 

de problemas que outras pessoas tiveram, por exemplo, artistas, ao se exporem demais. 
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Questões de 91 a 135. 
Questões de 91 a 95 (opção inglês). 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 91 93 93 92 

 

  
 

INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO TEXTUAL 
|C2-H5, H6| 

 

O projeto “Mappiness” está interessado em medir o humor 
das pessoas e saber se sua felicidade é afetada pelo meio 
ambiente que lhes rodeia. Essa intenção está explicitada no 
segundo parágrafo, quando nos chama a atenção para a nota 
em seu “website”: “Nós estamos particularmente 
interessados em como a felicidade das pessoas é afetada por 
seu ambiente local – poluição do ar, barulho, espaços 
verdes etc.” 
Portanto, o aluno deveria marcar a alternativa D como 
sendo a correta, já que esta traz a correta relação do texto ao 
seu tema. 
 

Resposta correta: (D) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 92 92 91 91 

 
 

  
 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

|C2-H6| 

 

 O texto nos informa que ir para a universidade parece 

reduzir o risco de morrer de doenças do coração. Um estudo 

americano, que envolveu 10 000 pacientes de todo o 

mundo, descobriu que as pessoas que abandonam a escola 

antes de completar 16 anos são cinco vezes mais suscetíveis 

a sofrer e morrer de um ataque do coração do que 

estudantes universitários. 

 Portanto, a intenção é informar que aquelas pessoas que 

chegam ao nível superior, ou seja, alcançam um maior nível de 

estudo em relação aos que abandonam a escola ainda jovens, 

têm menos chances de sofrerem um ataque do coração. 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 93 91 92 93 

 

 

 
 

  
 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
|C2-H7| 

 

A garota da charge justifica-se com a professora por não ter 
entregue um relatório ainda (o aluno deve observar que o 
prazo da entrega dos relatórios é hoje – Reports Due 

Today!) porque o seu tema trata da importância de se 
economizar papel, eletricidade e outros recursos, e que ela 
irá enviá-lo “telepaticamente”, ou seja, deseja convencer a 
professora de que fez o relatório solicitado.  
 

Resposta correta: (E) 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 94 95 95 94 

 
 

 
 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO |C2-H7, H8| 
 

Na tirinha, o Jon pergunta ao Garfield se ele lembra da antiga namorada dele, a Jodell, e complementa no segundo quadro, 
“Você sabe... a maluca?” Ao que Garfield expressa, “Você tem que ser mais específico.” Indicando, assim, que ele, Garfield, 
considera que Jon teve mais de uma namorada maluca, o que está de acordo com o item D. 
 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 95 94 94 95 

 
 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO |C2-H5, H7, H8| 
 

A tradução da letra da música de Bob Marley é a seguinte: 
 

 Até que a filosofia que sustenta que uma raça é superior 
 e uma outra é inferior 
1 Seja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, 
 que seja guerra em todo lugar – Eu digo guerra. 
 
 Até que não haja mais 
 Cidadãos de primeira e segunda classe de qualquer nação, 
 Até que a cor da pele de um homem 
2 Não seja mais significante do que a cor de seus olhos – 
 Eu digo guerra. 
 [...] 
 
3 E até que regimes ignóbeis e infelizes 
 Que mantém nossos irmãos em Angola, em Moçambique, África do Sul, em condições sub-humanas caiam por terra, 
 Completamente destruídos – 
 Bem, que em todo lugar seja guerra – Eu digo guerra. 
  Guerra no Leste, no Oeste, 
 Em cima no Norte, guerra embaixo no Sul – 
 Guerra – Guerra – Rumores de guerra. 
4 E até aquele dia, o continente africano não conhecerá a Paz. 
 Nós, africanos, lutaremos – achamos isso necessário – 
 E sabemos que venceremos 
 Porque temos confiança na vitória. 
 [...]  
 

Como observamos na letra da música acima, o artista deixa evidente que, enquanto perdurar a atual situação, ou seja, 
discriminação de raça, cor de pele etc, a guerra se faz necessária. 
Portanto, a alternativa que melhor completa o enunciado da questão é a B. 
 

Resposta correta: (B) 
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Questões de 91 a 95 (opção espanhol). 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 91 92 93 92 
 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL |C2-H5, H7| 
 
Sobre a questão que traz o título “Bienvenido a Brasília” 
pode-se obter o item correto pela interpretação do 2o 
parágrafo que diz: “el comité reúne en su 34o sesión más de 
180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas 
candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los 

bienes ya declarados Patrimonio Mundial”, onde se entende 
que o Comitê do Patrimônio Mundial se reuniu para discutir 
sobre o estado de conservação dos bens já declarados 
patrimônios mundiais. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 92 91 92 93 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL |C2-H5, H7| 
 
Sobre a questão que aborda o título da palestra: “Muerto 
por el código: transparencia de software en los dispositivos 
médicos implantables”, o texto aborda sobre as falhas nos 
aparelhos médicos, como os marcapassos, e que isso é uma 
ameaça para a saúde pública, alertando sobre os riscos 
desses aparelhos caso haja defeitos nos softwares, pois 
podem ser mortais. 
 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 93 93 91 91 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL |C2-H5, H6, H8| 
 

Sobre o texto que traz como título “‘Desmachupizar’ el 
turismo” a expressão “Desmachupizar” pode-se entender 
por tirar o excesso de turistas da cidade Inca, Machu 
Picchu, que localiza-se no Peru. 
 

Resposta correta: (D) 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 94 95 95 94 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL |C2-H5, H7| 
 
A questão cujo título é “Es posible reducir la basura”, 
aborda sobre a produção mensal de lixo produzido pelo 
México, porém a questão especifica, ao pedir a compreensão 
do último parágrafo, que é a intenção de tratar com 
importância a reciclagem do lixo para a conservação do 
meio ambiente. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 95 94 94 95 

 



  
   

 OSG.: 52608/11 
56 

 

 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL |C2-H5, H8| 
 
A questão que aborda sobre “El tango” informa que esse 
estilo de dança surgido na Argentina era típico de cabarés, 
porém foi ganhando fama entre as classes mais altas,  
sendo substituído o seu caráter primitivo por uma nova 
poesia, ultrapassando as fronteiras e chegando à Europa.  
Entende-se então que o tango, além de sobreviver, 
difundiu-se, ultrapassando as fronteiras do país. 
 
Resposta correta: (C) 
 
 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 96 97 97 96 
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LINGUAGENS DIGITAIS |C9-H28| 
 
De acordo com a leitura do infográfico, é possível inferir que a amizade simétrica no mundo virtual é caracterizada pelo 
aspecto limitador em função do filtro da privacidade, reduzindo a possibilidade de expandir o seu universo de amizades. 
Já na amizade assimétrica, em função da ausência de um filtro limitador, observa-se a facilidade na formação de laços e 
comunidades, permitindo uma maior interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 97 96 96 97 

 
 

 
 

LINGUAGEM CORPORAL | C3-H9| 
 
No mundo contemporâneo, a busca pelo corpo perfeito tem gerado uma corrida frenética às academias de ginástica bem 
como à prática de dietas que contribuem para essa modelação do corpo. Nesse sentido, é coerente inferir que a combinação 
entre alimentação adequada e exercícios que promovam aumento de massa muscular tornou-se fundamental para alcançar os 
padrões estéticos instituídos pelo modismo da estética do corpo. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 98 100 101 103 
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PATRIMÔNIO LITERÁRIO-CULTURAL – |C5-H17| 

 
Noel Rosa destaca-se na Música Popular Brasileira como 
sendo um dos principais ícones do samba, ao lado de nomes 
como Cartola, Braguinha e Ary Barroso. Nos anos 30, época 
em que a chamada cultura de massas – advinda, sobretudo, do 
cinema e do rádio –  estava em evidência, Noel Rosa desponta 
com o samba Com que roupa?. A partir daí, foram vários os 
sambas de sucesso, como  Taí e Onde está honestidade?. Este 
último foi utilizado na prova como objeto fundamental para 
que o candidato responda à questão de número 98.  
É necessário ressaltar, entretanto, que o poema-canção serviu 
de base para que se apontem os valores humanos atualizáveis 
que se fazem presente no poema-canção. Por ressaltar, a falta 
de honestidade por parte daqueles que possuem “joias”, 
“palacetes” e “criados à vontade”, o texto aproxima-se da 
realidade em que a sociedade brasileira hoje vive. Lembre-se 
de que se encontra em uma sociedade em que a falta de ética e 
de honestidade (sobretudo dos gestores públicos) está em 
evidência; e a letra da canção, por isso, atualiza-se, pois o 
teor irônico do artista desponta como uma arma contra 
aqueles que, comumente, exploram recursos públicos no 
Brasil atual. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 99 99 103 102 

 
 

  
 

LINGUAGENS DIGITAIS |C9-H28| 
 

Ao tratar da discussão do possível “fim do livro” com o 

advento das novas mídias eletrônicas e o impacto dessas 

novas tecnologias na sociedade contemporânea, o autor 

afirma que o livro apresenta uma “alma imortal”, “capaz de 

reencarnar em corpos variados”. Nesse sentido, é coerente 

concluir que os textos continuarão vivos (em forma de 

arquivos PDF, em um livro eletrônico etc.) e passíveis de 

serem reproduzidos em novas tecnologias, mesmo que eles 

desapareçam em sua configuração mais tradicional. 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 100 98 102 101 
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LITERATURA |C5-H15| 
 

Analisando o início do texto, vê-se a analogia que é feita do 
sertanejo com os pássaros de rios e de lagoas, em se 
tratando de liberdade, mas, ao mesmo tempo, mostra  
Zé-zim como seu empregado. 
No sertão, a desigualdade social não é só uma questão 
político-social, pois há uma falta de perspectiva de melhoria 
de vida embutida no pensamento do próprio sertanejo, 
demonstrando uma visão limitada de mundo, de condições 
sociais.   
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 101 102 100 98 

 
 

  
 

LINGUAGEM PUBLICITÁRIA – RECURSOS 
EXPRESSIVOS |C7-H21| 

 

Para persuadir o leitor, o gênero publicitário faz uso de 
diferentes recursos e estratégias no processo de organização 
do texto. Na propaganda veiculada para análise, observa-se 
claramente que o autor do texto promoveu um diálogo entre 
a propaganda e um dito popular (quem é vivo sempre 
aparece) através de uma releitura desse dito, exigindo do 
leitor o reconhecimento intertextual. 
 

Resposta correta: (D) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 102 103 98 100 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-GRÁFICO  
|C9-H28| 

 
A questão 102 trata do hipertexto, que possibilita uma nova 
maneira de o leitor relacionar-se com os milhões de textos 
que há na rede mundial de computadores. Marcuschi, um 
dos estudiosos do assunto, afirma que, no hipertexto, o 
leitor é coautor, já que pode escolher seu próprio “percurso 
de leitura, sem seguir sequência determinada”. Este 
conceito é que vai definir a alternativa correta: E. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 103 101 99 99 

 

 
 

  
 

LITERATURA |C5-H16| 
 
A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio 
da representação, visto que o personagem-narrador expõe 
sua condição de vida comum a tantos outros Severinos com 
mães chamadas Marias, ou seja, João Cabral de Melo Neto 
demonstrou, com essa atitude, universalismo temático,  
a partir da mostragem do sofrimento do retirante 
nordestino, que, na realidade, apresenta uma situação 
bastante comum a muitos nordestinos em época de seca, um 
ambiente dominado por coronéis. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 104 105 108 107 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO |C7-H22| 
 

A leitura do texto “Conceitos e importância das lutas” 
destaca que as lutas foram concebidas inicialmente com o 
propósito bélico ou filosófico, antes de se tornarem 
esportes. Ainda segundo esse mesmo texto, as artes 
marciais expandiram-se pelo mundo atendendo a várias 
finalidades. O comando da questão, porém, menciona que 
gangues e torcidas organizadas apropriaram-se de gestos de 
lutas, resultando em fatalidades, o que nos permite concluir 
que o propósito original dessas lutas foi desvirtuado, uma 
vez que, apresentando elas a possibilidade de desenvolver o 
autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter, 
tornaram-se meios para a prática de violência, quer em 
briga, quer entre torcidas organizadas. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 105 106 109 108 

 
 

  
 

INFORMAÇÕES E INTERPRETAÇÕES – 
FUNÇÃO SOCIAL DAS LEITURAS |C1-H3| 

 

É fácil notar que, nas palavras do autor, a inevitabilidade da 
velhice não se põe de forma esclarecida, tampouco se 
contam fatos sobre a arte de envelhecer. 
Nota-se ainda que não se defende a ideia de que a velhice seja 
desagradável. O narrador salienta que se deve celebrar o feito 
a fim de que não nos atiremos a um estado de melancolia e 
amargura. Deve-se entender que influenciar o leitor para que 
lute contra o envelhecimento seria absurdo. 
Estão, portanto, falsos os itens A, B, C e D. Fica certo o 
item E, que diz: mostrar às pessoas que é possível aceitar, 
sem angústia, o envelhecimento. Essa situação comprova-se, 
ainda mais, quando se leem as palavras de Cícero sobre 
envelhecimento, que podem ajudar a aceitar melhor a 
passagem do tempo. 
 

Resposta correta: (E) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 106 107 104 106 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO |C6-H20| 
 

Noel Rosa, através do uso da metalinguagem, explica, na 

composição poética, que o samba nos morros brasileiros 

possui identidade, não havendo tradução em outras línguas. 

É uma coisa nossa:  

“Amor lá no morro é amor pra chuchu 

As rimas do samba não são I love you” 

Valoriza a fala popular brasileira, suas raízes linguístico-culturais. 

 

Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 107 108 105 104 

 
 

  
 

LINGUAGEM CORPORAL – AS DANÇAS  
|C3-H9| 

 
As danças funcionam, no contexto sociocultural, como um 
importante componente de identidade cultural dos povos. 
Divididas em categorias (danças clássicas, danças de salão, 
danças de rua, danças modernas, danças folclóricas), elas 
desenvolvem formas de comunicação e interação através  
do movimento artístico representado por coreografias.  
No que concerne à dimensão do folclore brasileiro, não se 
pode deixar de ressaltar a riqueza de manifestações das 
danças folclóricas, destacando as tradições e a cultura das 
diferentes regiões do país. Vale ressaltar, que enquanto  
parte integrante do nosso folclore, as danças integram o 
Patrimônio Cultural Imaterial, revelando manifestações 
afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de 
um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. 
 
Resposta correta: (A) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 108 109 106 105 

 
 

  
 

COESÃO TEXTUAL |C6-H18| 
 
 O autor, para construir a coesão do texto, permitindo a 
sua coerência e progressão, recorreu a vários elementos 
para estruturá-lo de modo adequado. 
 Dentre esses elementos, merecem destaque: 
 
1  – A expressão “Além disso” → Marca uma sequenciação 

de ideias, acrescentando um novo argumento que se 
somará ao anterior. 

 
2  – O conectivo “mas também” → Sinaliza para um 

segmento com valor de adição ao raciocínio anterior. 
 
3  – O termo “como” → Introduz uma exemplificação, 

especificando o argumento. 
 
4  – O termo “Também” → Exprime uma ideia de 

acréscimo, somando-se ao que foi mencionado 
anteriormente. 

 
5  – O termo “fatores” → Promove uma retomada de valor 

coesivo anafórico aos termos anteriores “estresse” e 
“capacidade física”. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 109 104 107 109 

 
 

  
 

LINGUAGEM DA ARQUITETURA |C4-H12| 
 
O premiado arquiteto Norman Foster assim se referiu à 
arquitetura de Brasília: “Brasília não é simplesmente 
desenhada, é coreografada: cada uma das suas peças 
fluidamente compostas parece parar como um dançarino 
congelado em um momento de absoluto equilíbrio.” Nas 
colunas do Alvorada, esse princípio defendido pelo 
arquiteto Norman Foster parece ganhar força, pois a leitura 
que se faz da obra de Niemeyer consiste na ideia de leveza 
através do traçado simples de amplas linhas curvas que se 
opõem, produzindo formas marcantes. Essa forma de 
conceber a arquitetura tornou-se ícone no mundo todo, 
sendo copiado pelas inovações propostas. 
 
Resposta correta: (B) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 110 110 112 115 

 
 

  
 

ARTE |C4-H14| 
 
Qualquer que seja o tipo de arte (marginal ou não) há a 
intenção de comunicar. 
O grafite, assim como as pinturas murais de épocas 
distintas, apresenta em comum o registro de pensamento e 
de crença das sociedades de várias épocas, embora existam 
mudanças de traços e de cores com o tempo. 
 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 111 115 115 112 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO |C7-H22| 
 
 No próprio enunciado da questão, a utilização do 
termo “argumentar” indica que o autor do texto citado faz 
uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do 
brasileiro, pois o argumento é um recurso comum na 
elaboração do texto crítico. 
 O autor argumenta quanto à questão da situação da 
cidadania do brasileiro, não dependendo, tão somente, do 
domínio da leitura e da escrita no Brasil. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 112 114 114 111 

 

 
 

  
 

ANÁLISE DAS ARTES VISUAIS |C4-H12| 

 

Guernica, obra ícone de Pablo Picasso, foi pintada em 1937 

em virtude de um bombardeio aéreo feito pelos alemães, 

durante a Guerra Civil Espanhola à localidade de Guernica, 

no país Basco. 

A obra, através da sintaxe cubista fragmenta a série de 

eventos revelando de maneira metonímica o fato histórico. 

Guernica poderia ser entendida como uma interpretação 

pictória do drama da Guerra Civil Espanhola. 

Fundamentada no processo de dissecação e análise dos 

objetos e da realidade para reconstruí-los sobre a tela, o 

Cubismo propõe uma releitura geométrica da realidade.  

No caso de Guernica, temos um painel monocromático, 

enfocando as várias dimensões do evento que lhe serviu de 

inspiração. Temos, na tela, uma dimensão ideográfica a 

partir das direções estruturais dos elementos descritos.  

Os códigos cubistas estão nitidamente presentes: a 

simultaneidade e a técnica da frontalidade proporcionam ao 

observador uma leitura perturbadora de efeito 

tridimensional. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 113 111 110 113 

 
 

  
 

ARTE CONTEMPORÂNEA |C4-H12| 
 
A arte contemporânea é reveladora das grandes 
inquietações dos artistas dentro de uma sociedade que, 
muitas vezes, não encontra resposta para o espaço 
circundante. Desde Claude Monet que a arte busca uma 
explicação para sua existência, pois é no Impressionismo 
que ela começa a se decompor em busca de uma nova 
linguagem. Em Piet Mondrian, a arte encontra, nas cores e 
no abstracionismo geométrico, uma explicação no existir. 
Com o dadaísta Marcel Duchamp, ela procura novos 
espaços, por que não dizer novas representações, pois o 
objeto anula-se e adquire novos conceitos, novas ideias, 
novas performances. A partir daí, a arte encontra 
seguidores para o construtivismo, para os adeptos à arte 
conceitual e à arte objetual, as instalações performáticas da 
arte contemporânea. Nesse contexto, insere-se a obra Troco 
com cadeira que nos põe intrigados quanto à sua análise.  
De imediato, é fácil descartar a ideia de abstracionismo 
geométrico, de estruturas modulares e de sofisticação 
decorativa. Embora observemos elementos da arte 
figurativa (cadeira e tronco) pela identificação dos objetos, 
há anulação de sua realidade intrínseca, portanto a obra 
encontra-se à deriva da significação precisa, ganhando um 
sentido plural, mágico a partir da releitura proposta pela 
arte. 
 
Resposta correta: (D) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 114 112 111 114 

 
 

  
 

IDENTIFICAÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS 

|C1-H1, H2| 

 

As características formais, por sua função e uso, permitem 

afirmar que o texto pertence ao gênero ANEDOTA, pelo 

fato de se comprovarem as situações de humor, aliados a 

fatos de experiências pessoais, com tom leve, quase ao 

nível de piada. 

Não pode ser: 

B) Crônica, visto que não há abordagem literária dos fatos 

cotidianos, que permita desenvolvimento de metáforas, com 

expansão artística. 

C) depoimento, visto que tal gênero é mais declarativo, com 

função de testemunho, sem requintes humorísticos. 

D) relato, uma vez que não há descrição minuciosa de fatos 

verídicos. 

E) reportagem, o registro não é impessoal. 

 

Resposta correta: (A) 

 
 
 
 
 
 
 



  
   

 OSG.: 52608/11 
66 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 115 113 113 110 

 
 

  
 

LITERATURA |C5-H15| 
 
Esta questão, elaborada com base no poema Estrada, de 
Manuel Bandeira, solicita do candidato a apreensão do lirismo 
que sobressai do contraste entre campo e cidade, conforme a 
observação do eu lírico.  A leitura do poema revela um eu 
lírico observador da vida cotidiana. Ele mora entre duas voltas 
do caminho e estabelece o contraste entre a vida campesina  e 
a citadina, conferindo a esta o caráter de banalidade, já que 
todo mundo é toda gente. Quanto aos habitantes do campo, 
ele confere destaque às suas idiossincrasias, pois diz que  
cada criatura é única. Até os cães. No fim do poema, ele põe 
em relevo um elemento abstraído da observação cotidiana: a 
efemeridade da vida, consoante reitera nos versos: que a vida 
passa! Que a vida passa! E que a mocidade vai acabar. Essa 
percepção é fruto da observação da aparente inércia do 
mundo rural em que vive: O enterro a pé ou a carrocinha de 
leite/ o murmúrio da água para sugerir a efemeridade 

(passagem) da vida.  Essa imagem da água que sugere a 
efemeridade da vida é essencialmente semelhante à que 
Heráclito utiliza para dizer que ninguém toma banho duas 
vezes no mesmo rio, já que as águas não se repetem, não 
voltam mais. 
 

Resposta correta: (B) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 116 120 118 118 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO |C5-H17| 
 
A Equipe de Professores do Farias Brito entende que esta 
questão apresenta duplicidade de resposta, uma vez que 
tanto a opção C, dada como verdadeira pela Banca 
Examinadora do Enem,  quanto a opção E estão corretas à 
luz da leitura e interpretação do poema em causa. Senão, 
vejamos. A linguagem polissêmica do texto não só reforça 
a capacidade da literatura (o fazer poético) em promover 
(aladear) a subjetividade e os valores humanos (o que se 
quer), mas também revela a superioridade da escrita poética 
como forma ideal de preservação da memória cultural, uma 
vez que uma obra, mesmo com seu intrínseco valor pessoal, 
individual ou idiossincrático, torna-se patrimônio coletivo, 
sujeito às vicissitudes de leituras, que renovam e atualizam 
o texto de acordo com a experiência  peculiar de cada leitor.    
Entendemos ainda ser útil e didática, tanto para os 
examinandos quanto para os examinadores, a interpretação 
completa do poema a fim de que se desfaça a nuvem  de 
qualquer dúvida. Ei-la: 
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Um dos sentidos do poema de Antônio Cícero, e não de 
Gilka Machado, como informa a fonte, está na inversão que 
o poeta faz da acepção da palavra “guardar”. Para ele, 
guardar não é esconder ou trancar, mas olhar, fitar, admirar, 
velar, revelar, mostrar. Mas mostrar o quê? Talvez aquilo 
que esteja na nossa frente e não enxergamos, o inusitado 
que se esconde no cotidiano banal que o olhar mecânico é 
incapaz de captar; aquilo que faz as coisas  serem belas, 
como o voo dos pássaros, como um poema que se mostra e 
se declama.   
Assim, para o autor, compor um poema é guardar o seu 
conteúdo (o que se quer) do olvido ou esquecimento, de 
“oblivion”, como nos ensina Machado de Assis pelo seu 
defunto autor, Brás Cubas. A memória cultural, graças à 
escrita, é dessa maneira protegida (guardada) ou velada 
através da   literatura, que se revela no ato da leitura, da 
publicação, da declamação, do compartilhamento.  
Destarte, o poeta carioca ratifica o velho prolóquio romano: 
“Verba volant, scripta manent”.  O que se diz voa, o que se 
escreve permanece. O que se diz é volátil, mas o que se 
escreve permanece, permanece como elo cultural entre as 
gerações. O grande vate William Shakespeare, em poema 
célebre, fala-nos também do poder “guardador” do fazer 
poético (literatura). Trata-se do poema “Devouring time” 
(Tempo voraz). O bardo inglês, após apresentar o poder 
devastador do tempo, que tudo destrói, e falar da beleza  e 
juventude de sua amada, vulneráveis  à ditadura de Chronos 
ou Saturno,  revela a superioridade da escrita poética como 
forma ideal de preservá-la da destruição quando,  no 
derradeiro verso do soneto,  escreve: My love shall in my 
verse ever live young. (Meu amor permanecerá jovem nos 
versos meus). Por isso, Cícero Antônio escreve no segundo 
verso de seu poema: “Em cofre não se guarda coisa 
alguma” (porque o tempo destrói). 
O poeta carioca também nos fala  do poder da escrita, quando 
escreve: “melhor se guarda o voo de um pássaro/ do que um 
pássaro sem voos”.  O voo de que ele fala identifica-se com a 
“asa ritmada” do poema “Motivo”, de Cecília  Meireles, a 
Poeta das coisas efêmeras:“Tem sangue eterno a asa ritmada”.  
A asa ritmada é o verso, metonímia de poesia, do fazer 
poético, de literatura. Tanto em Cecília quanto em Cícero o 
fazer poético guarda, ou protege das “garras do tempo”,  ao 
mesmo tempo que mostra  e preserva, vela e revela.  Escrever, 
dizer, publicar, declarar e declamar um poema é uma forma 
de guardar o que se quer guardar, sem o risco que corre 
qualquer coisa quando se guarda em cofre, porque “em cofre 
perde-se a coisa à vista”. 
Em suma, a lição poética de Cícero é um convite a todos 
nós, para que não guardemos nossos “pensamentos-
poemas” em cofres/gavetas... Guardemo-los aqui, 
publicando-os, comunicando-os, deixando-os voar, 
deixando-os pousar em tantas outras mentes. Perpetuando-
os. Compartilhando-os. 
 
Resposta INEP: (C) 
Resposta Farias Brito: (C e E) 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 117 119 117 116 

 
 

  
 

LITERATURA |C5-H17| 
 
A questão solicita do candidato    que aponte a  opção que traz  
o elemento brasileiro que  revela  a prevalência  deste  sobre 
os portugueses  no confronto entre ambos conforme  
passagem do  trecho do romance  O Cortiço, de Aluísio 
Azevedo.   Nesse confronto, destaca-se o poder envolvente 
da música brasileira, que cala o fado português, como se 
verifica nesta passagem: “Abatidos pelo fadinho harmonioso 
e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os 
brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza; mas, de 
repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão 
do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. 
Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para 
que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se 
alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas”.  
Aluísio Azevedo vai,  no romance em exame, colocar o sexo 
no discurso que (re)discute a identidade brasileira. Ao longo 
do romance, o autor vai tecer um contraste entre as 
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civilizações portuguesa e brasileira que articula o processo de 
sedução do português Jerônimo, que Rita Baiana leva a cabo. 
Todos os elementos de contraste (e, finalmente, de 
superioridade do modo brasileiro) revelam conteúdos de 
erotismo e sensualidade que garantem a vitória de Rita, ao 
mesmo tempo que definem a forma como ela, na condição de 
brasileira, se relaciona com a vida e com o mundo.  
O primeiro elemento é a música. Numa festa de domingo no 
cortiço, o romance encena um duelo entre a música brasileira 
(MÚSICA CRIOULA, CHORADO BAIANO) e a 
portuguesa (FADO), que articula um confronto entre dois 
projetos de vida distintos. O contraste é entre tristeza e 
alegria, entre monotonia e arruaça. O duelo entre tristeza e 
alegria articula subterraneamente compromissos com tempos 
diversos da vida. Cantando a saudade e o exílio da terra, os 
portugueses investem suas emoções ou num tempo passado (o 
tempo em que moravam em Portugal) ou num tempo futuro 
(o tempo do retorno desejado). A felicidade encontra-se numa 
vida que ficou ou numa vida que está por vir. Vivem, assim, 
um presente em suspenso, estático e monótono porque a vida 
não está ali. Os acordes da música crioula, por seu turno, 
despertam logo o sangue de toda a gente porque denotam um 
investimento emotivo no tempo presente, na felicidade pura e 
simples de estar vivo. Sua intensidade e vitalidade traduzem 
um apego ao aqui e agora, ao corpo e aos sentidos. Assim, a 
música brasileira vence a portuguesa. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 118 121 116 117 

 

  
 

LITERATURA |C5-H16| 
 
No poema em questão, a poeta Gilka Machado se referiu a 
seu estado de liberdade e de levitação, concentrando-o na 
língua como órgão da vida, de seus sabores e de sua 
potência erótica real e imagética. A cena é de um eu lírico 
que faz apelos à língua, buscando realizar suas paixões. Ela 
simboliza a chama que possui a mesma forma e mobilidade 
dessa. 
As expressões língua-lama e língua-resplendor constituem 
inovações lexicais que caracterizam o aspecto marcante da 
poesia de Gilka Machado. A poeta explorou o caráter 
polissêmico do termo língua, empregando-o em duplo 
sentido, pois  ele  tanto  significa o mais importante órgão 
do aparelho fonador quanto  o idioma, a linguagem, por 
metonímia. Nesse sentido, ela explora a essência feminina 
por meio da língua, recurso linguístico por meio do qual a 
poeta se realiza. A linguagem quase tátil da autora 
priorizou, na criação das imagens (objetivação), núcleos 
semânticos constituídos de substantivos e adjetivos, 
valorizando o léxico e pondo em evidência a essencialidade 
da mulher, da língua-mulher, o que revela a introdução de 
elementos modernos no Simbolismo com que se identifica 
a produção poética da autora. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 119 116 121 119 

 
 
 



  
   

 OSG.: 52608/11 
69 

  
 

FUNÇÃO DA LINGUAGEM |C1-H2| 
 
Deve-se observar com relação à função Referencial da 
linguagem que: 
 
em A, tem-se que a declaração que fala de opiniões não se 
confirma. Os fatos existem, mas o teor do texto é, 
sobretudo, informativo.  
em C, a persuasão associa-se à função da linguagem 
conativa ou apelativa. 
em D, não há preocupação que ponha em relevo elementos 
estéticos na construção do texto, uma vez que a função da 
linguagem é referencial. Os aspectos estéticos são mais 
combinados com função poética. 
em E, aspectos subjetivos não se adequam à função 
referencial, que, de modo geral, privilegia a informação de 
caráter documental. 
A resposta certa, em B, combina os aspectos objetivos e 
precisos de que se nutrem os textos jornalísticos e de tom 
científico, exemplos de função referencial da linguagem. 
   
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 120 118 119 121 

 
 

  
 

PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO BRASILEIRO |C6-H20| 
 
Não se pode falar de contribuição dos índios na 
escolarização dos brasileiros. Para Vieira, “a língua (...) 
portuguesa a vão os meninos aprender à escola.” 
Não se destaca diferença entre as línguas dos colonizadores 
e as dos indígenas. Ressalta-se, sobretudo, a aproximação 
entre os usos desses idiomas. 
Padre Vieira destaca a importância do tupi para a formação 
mística e doméstica dos filhos. 
O patrimônio linguístico brasileiro NÃO deriva das 
diferenças entre as línguas portuguesa e tupi. 
Entende-se que o item correto destaca a interação pacífica 
no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Observe no 
texto a declaração que faz o Padre Vieira, quando fala da 
ligação das famílias dos portugueses e índios em São Paulo. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 121 117 120 120 

 
 

  
 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM |C6-H19| 
 
Os gêneros textuais são compostos por sequências textuais 
e apresentam funções de linguagem específicas. Estas se 
ligam aos chamados elementos de comunicação: 
 
Emissor: função emotiva ou expressiva; 
Receptor: função conativa ou apelativa; 
Mensagem: função poética; 
Contexto: função referencial; 
Canal: função fática; 
Código: função metalinguística. 
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Vale ressaltar que um mesmo texto pode ter mais de uma 

função, como ocorre com a canção de Geral Vandré 

utilizada nesta questão. Note, entretanto, que o comando 

pede apenas que se justifique o porquê de existir a função 

emotiva ou expressiva na canção. Ao voltar ao  texto, o 

leitor atento percebe que o autor primou pelo vazamento de 

sentimentos pessoas, o que imprime marcas pessoais à 

canção, tais como: “meu coração”; “eu vou voltar”; “até me 

consumir” ... Esse comportamento do eu lírico caracteriza a 

função emotiva da linguagem. 

 

Resposta correta: (A) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 122 125 126 123 

 
 

  
 

ARGUMENTAÇÃO: RELACIONAR OPINIÕES 
SOBRE TEMA ESPECÍFICO |C7-H22| 

 
Esta questão explora em dois textos argumentativos o ponto 
de vista de seus autores sobre um tema específico. Os gêneros 
escolhidos para esta questão foram as cartas do leitor, que se 
caracterizam, sobretudo, pela defesa de um ponto de vista, a 
partir da utilização de argumentos convincentes. A questão 
pede apenas que o leitor seja capaz de inferir para que norte 
os pontos de vista dos autores das cartas aponta. Ao ler 
atentamente os textos, é fácil identificar que a incapacidade 
política em resolver situações-problemas é a grande 
crítica que se faz nos dois textos. Para chegar a essa 
resposta, note que, no texto I, ao final, o autor afirma 
sobrarem desculpas esfarrapadas e faltar competência da 
classe política. Já no texto II, logo no início, o autor afirma 
não se poder negar ao povo sofrido todas as hipóteses de 
previsão dos desastres e, ao final do mesmo texto, sugere a 
necessidade de se verificar as condições de acontecer 
epidemias de dengue. Portanto, a resposta correta é a letra C. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 123 127 125 124 

 
 

  
 

PATRIMÔNIO LINGUÍSTICO |C6-H20| 
 
O usuário de uma língua deve entender que a construção de 

uma identidade cultural perpassa pelo universo linguístico. 

Todo falante faz uso de variações distintas da linguagem e, 

por isso, pode-se considerar um “poliglota” dentro de sua 

própria “pátria”, a língua. A reflexão que o texto desta 

questão quer que o leitor a tenha vai ao encontro da 
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construção de uma identidade nacional, sobretudo, cultural. 

Ao afirmar que o idioma é um ser vivo e fundamental para se 

entender o que é ser brasileiro, o autor ressalta a importância 

da língua na construção de uma identidade nacional. 

Obs.: 

1) O texto não tem por objetivo principal informar sobre 

a inauguração do museu; 

2) Não se ressalta a efetividade que o povo brasileiro 

demonstra por meio da língua; 

3) Não se explora a relação entre políticas públicas e 

idioma, tampouco se explora a diversidade étnica e 

linguística existente no território nacional. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 124 124 127 122 

 

  
 

ARGUMENTAÇÃO A PARTIR DE TEXTO 
PUBLICITÁRIO |C7-H21| 

 

O texto publicitário insere-se entre os gêneros que têm por 
objetivo mudar o comportamento das pessoas por meio de 
estratégias argumentativas de convencimento. Nesta 
questão, a peça publicitária faz uso de estratégias que se 
valem de recursos verbais e não verbais na intenção de 
convencer o leitor de algo. A frase “Mude sua embalagem”, 
acompanhada de um saco de açúcar em formato de um 
corpo humano, apela para que o leitor-consumidor mude 
seu comportamento, ou seja, substitua o consumo de açúcar 
pelo do produto anunciado: o adoçante.  
 
Obs.: 
1) A peça publicitária não procura ridicularizar a forma 

física das pessoas; 
2) Dizer que a sociedade contemporânea busca hábitos 

alimentares saudáveis não encontra justificativa na 
propaganda; 

3) Não há crítica a produto industrializado, já que a 
intenção da propaganda é que o consumidor troque 
apenas o produto que consome pelo anunciado; 

4) Não se pode inferir a ideia de que se incentiva com a 
propaganda a prática de esportes, pois a frase “Mude 
sua embalagem” revela, em seu comando,  a 
necessidade de apenas se trocar a “embalagem”, ou 
seja, o produto a que se consome. 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 125 126 124 127 
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ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS EM ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO |C7-H24| 

 

Por fazer uso de estratégias argumentativas, o anúncio 
publicitário tem por objetivo convencer alguém de algo. No 
anúncio publicitário desta questão, o autor utilizou-se de 
um tratamento informal ao usar a forma de tratamento 
“você”, mas, com isso, não suaviza a seriedade do 
problema. Afirmar que existe uma oposição entre o 
individual e o coletivo é verdadeiro, mas isso não 
caracteriza ideário populista como nos diz o item A.  
Deve-se considerar também que não há excesso de 
linguagem figurada. Já em relação ao uso dos numerais 
“milhares” e “milhões”, por mais que se possa entender 
como sendo elementos de intenção persuasiva, não se pode 
afirmar que eles supervalorizam as condições dos 
necessitados.  Daí, nossa atenção volta-se para o jogo de 
palavras que se faz entre os verbos “acordar” e “dormir”, 
usado no título do texto, pois destaca-se como sendo o 
argumento de maior relevância para que se convença o 
leitor, pois os problemas deste, comparados aos dos 
necessitados, são relativizados, pois, pressupõe-se que o 
leitor, por ter melhores condições financeiras, poderá 
acordar normalmente mesmo em dia de frio, mas os 
necessitados, por não possuírem melhores condições para 
adquirir agasalhos, têm seus problemas agravados. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 126 123 122 126 

Texto para as questões 126 e 127. 

 

 
 

  
 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS NO TEXTO 
PUBLICITÁRIO |C7-H24| 

 
No texto publicitário destacado para análise, observamos o 
emprego de um recurso gráfico cujo objetivo é revelar que 
o “conar” não é infalível. Essa imagem está desenvolvida 
no texto, revelando o emprego da estratégia da 
metalinguagem. Vale ressaltar que há, no texto, a subversão 
do fazer publicitário ao promover a ideia da honestidade, 
para que a propaganda tenha o máximo de credibilidade. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 127 122 123 125 

 
 

  
 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES E VIDA 
SOCIAL - |C1-H3| 

 
A questão 127 requer do leitor o tema central do texto 
publicitário, que, é exatamente, como comentamos na 
questão 126, a atuação do Conar. Portanto, a alternativa 
correta é a “A”. 
 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 128 131 128 129 

 
 

  
 

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS |C8-H27| 

 

A questão 128 trata da eterna polêmica entre os padrões 

linguísticos, nos âmbitos sociais e individuais. Além desse 

aspecto mais geral da discussão, há a particularidade de o 

texto falar sobre a data em que houve, realmente, o início 

da diferenciação entre o português de Portugal e do Brasil. 

O texto, na verdade, enfatiza esse aspecto, que é o que vai 

definir a alternativa correta, a c: “existência de usos da 

língua que caracterizam uma norma nacional do Brasil, 

distinta da de Portugal.” 

 

Resposta correta: (C) 

 

 

 

 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 129 132 129 131 

 
 

  
 

USO DOS PRONOMES |C8-H27| 

 

O erro que se observa no segundo quadro em “Vamos 

arrasar eles” não contraria o registro oral da língua, 

portanto não pode ser o item a. Está realmente errada, de 

acordo com a norma culta, tal construção. 

Não há inadequação na concordância com o verbo. Veja 

(nós), sujeito elíptico, é o termo com o qual a forma Vamos 

concorda. Não há obrigatória concordância do objeto eles 

com o verbo. 

Não se caracteriza ambiguidade, pois sujeito e objeto 

representam diferentes pessoas do discurso. 

Não se apresenta dupla marcação do sujeito (nós) e eles, 

objeto, não se confundem. 

A resposta em b se confirma por haver contrariedade na 

marcação das funções sintáticas. O pronome eles não deve 

funcionar como objeto, a não ser que esteja preposicionado. 

Da forma como aparece, sugere forma de sujeito. Reforça-se 

que não há ambiguidade, pois o sujeito forma-se com outra 

pessoa do discurso (nós).  

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 130 130 130 128 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE INFORMAÇÕES  
E LINGUAGENS DE COMUNICAÇÃO 

|C1-H1, H3| 
 
Verifica-se que os itens: 

B) mandioca não é nome específico para a espécie 
 existente na região amazônica, pois pode variar de 
 região para região. 

C) “pão-de-pobre” é nome usado em todo o território 
 nacional, não somente na região amazônica. 

D) não apresenta veracidade, visto que os diversos nomes 
 não designam espécies diferentes de planta. Os nomes
 mudam de acordo com a região, mas trata-se da 
 mesma planta. 

E) está errado, uma vez que os nomes que se aplicam não 
 se formam conforme particularidades que apresentam.
 Temos, pois, uma mesma planta. 

Em A, fica evidente que existem variedades regionais para 
nomear uma mesma espécie de planta: aipim, costelinha, 
macaxeira, maniva, maniveira, como diz o texto. 
 
Resposta correta: (A) 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 131 128 132 132 
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GRUPOS SOCIAIS E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
|C9-H30| 

 
A questão 131 trata da função e do impacto das novas 
tecnologias na vida social, no caso, na vida dos índios da tribo 
Sapucaí, que resolveram criar/inventar termos/expressões 
para preservarem sua identidade linguística. Foi com este 
pensamento que eles criaram a “expressão “aiu irú rive”, para 
denominar a palavra “computador”. O texto desta questão 
trata exatamente disso: como estar incluído na era digital, sem 
perder a identidade linguística. A alternativa que melhor 
representa isso é a c: “a preservação da identidade, 
demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a 
utilização de novas tecnologias características da cultura de 
outros grupos sociais.” 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 132 129 131 130 

 

 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-GRÁFICO  
|C8-H26| 

 

A questão 132 faz reflexões (e reconhece) as variações 
linguísticas que há em diferentes momentos da fala e da 
escrita. Em situação de fala, é comum o uso de expressões 
(mesmo para os que dominam a variedade padrão) que não 
são determinadas pela norma, o que é muito comum, por 
sinal, já que, na fala, a espontaneidade, o local, o público, a 
informalidade, dentre tantos outros fatores, é o que, de certa 
forma, molda o falante da língua. Nesse sentido, a 
alternativa que confirma isso é a B: “falantes que dominam 
a variedade padrão do português do Brasil demonstram 
usos que confirmam a diferença entre a norma idealizada e 
a efetivamente praticada, mesmo por falantes mais 
escolarizados.” 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 133 135 135 133 
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LINGUAGENS DIGITAIS |C9-H28, H29| 
 
Já era bem previsível que diversos quesitos optassem pela competência 9, procurando agregar todas as habilidades que lhe 
conferem totalidade. 
Sabendo que o sistema Twitter tem sido muito praticado pelos usuários no Brasil, deve-se entender que o reconhecimento da 
função e o impacto social  das diferentes tecnologias da comunicação fazem que haja estímulo da produção de frases com 
clareza e objetividade, para garantir a comunicação interativa mais intensamente. 
Não se deve considerar o recurso associado à língua padrão, portanto, despreza-se, de certo modo, a obrigação de 
compromisso com a modalidade escrita mais apurada. Os textos são significativos por serem de uso particular e intencional 
de seus usuários. 
Portanto, tem-se a resposta no item E. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 134 134 133 135 

Imagem para as questões 134 e 135. 

 

 
 

 
 

 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-GRÁFICO |C3-H11| 
 
A questão 134 requer que o candidato saiba interpretar a sequência de um gráfico, que mostra a evolução do corpo humano, desde 
o início da História, até a época do mundo virtual, o que ocasionou (ou vem ocasionando) sérios problemas de postura, uma vez 
que o tempo que esse ser humano passa de frente para o computador aumentou muito, e o cuidado com a postura não está 
ocorrendo. As alternativas tratam exatamente dessa relação: no gráfico, inclusive, percebe-se, perfeitamente, uma “linha 
imaginária” curva, formando uma espécie de meia lua, para sugerir que o homem está se agachando, curvando-se, novamente, 
como nos primeiros tempos da sua existência. O enunciado da questão diz que “tal fato culminou em um problema físico habitual 
(...) que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário”. Assim, a alternativa que melhor representa isso é a opção “E”:  
“O uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal.” 
 
Resposta correta: (E) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 135 133 134 134 

 
 

 
 

 INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-GRÁFICO |C3-H11| 
 
A questão 135 é complementar à anterior e versa, também, sobre os impactos das novas tecnologias. Aliás, o comando desta 
questão é exatamente este: “verifica-se que o impacto tecnológico pode ocasionar”. A metáfora relativa à teoria evolucionista 
e ao desenvolvimento tecnológico dá conta exatamente da dependência do homem diante dessas novas tecnologias.  
A alternativa que melhor representa isso é a A: “o surgimento de um homem dependente de um novo modelo tecnológico.” 
 

Resposta correta: (A) 
 

MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 136 a 180. 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 136 139 137 138 

 

  
 

CONHECIMENTOS ALGÉBRICOS  
(LOGARITMOS) |C1-H3| 

 
Temos que: 

0
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2
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3
18 3

log
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= − +
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⋅
=
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Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 137 138 136 139 
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CONHECIMENTOS NUMÉRICOS |C1-H4| 
 
Colocando-se os diâmetros em ordem crescente temos: 
(68,001; 68,012; 68,020; 68, 102; 68,210) 
 
Logo, o diâmetro mais próximo é 68,001. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 138 137 139 136 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS NUMÉRICOS |C1-H1| 
 
Temos que: 
 
unidade = 4 
dezena = 1 
centena = 6 
milhar = 2 
 
Logo, o número obtido é 2614. 
 
Resposta correta: (A) 
 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 139 136 138 137 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS 
(UNIDADES DE MEDIDA) |C3-H10| 

 
Temos que: 
 
a = 2300 mm = 2,3 m 
b = 160 cm = 1,6 m 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 140 148 142 145 
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CONHECIMENTOS DE ESTATÍSTICA |C7-H27| 
 
Temos que: 
 

xi fi xifi fac 
13,5 4 54 4 
14 1 14 5 

15,5 1 15,5 6 
16 1 16 7 
18 2 36 9 

18,5 1 18,5 10 
19,5 1 19,5 11 
20 3 60 14 

21,5 1 21,5 15 
 15 255  

 
255

Média 17
15

= =  

 
Mediana 18=  

 
Moda 13,5 (maior frequência)=  

 
Resposta correta: (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 141 147 143 146 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS (ESCALAS) 
|C3-H11| 

 
Temos que: 

d 1
E

D 250
= =  

d 1 28
d m d 0,112 m 11,2 cm

28 250 250
= → = → = =  

d 1 12
d m d 0,048 m 4,8 cm

12 250 250
= → = → = =  

 

Resposta correta: (C) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 142 140 147 147 

 
 
 
 

Moda 

Mediana

n 1 15 1

2 2
8ª posição

=

+ +
= = =

=
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CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS |C2-H7| 
 
A sombrinha pode ser interpretada como sendo a figura 
formada pela rotação de um triângulo retângulo em torno de 
um dos seus catetos, ou seja, um cone de revolução. 
 

 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 143 141 148 148 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS  
(UNIDADES DE MEDIDA) |C3-H10| 

 
Temos que: 

 
 
diferença: 31 000 – 19 800 = 11 200 pés 
 
Resposta correta: (C) 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 144 145 145 140 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS NUMÉRICOS |C1-H3| 
 
De acordo com o texto, temos: 
I. Consumo em 2009 = 331 bilhões de xícaras 
     = 331 bilhões · (120 mL) 
     = 331 bilhões · (0,12 L) 
     = 39,72 bilhões de litros 
 

II. Consumo em 2010 = 39,72 bilhões de litros ·
1

1
5

 +  

      =
6

39,72 bilhões de litros
5

⋅

      = 47,664 bilhões de litros 
      ≅ 48 bilhões de litros  
       
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 145 146 141 141 
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CONHECIMENTO NUMÉRICO (PROPORÇÃO) |C4-H16| 
 
Cuidar do jardim, passear com o cachorro e lavar roupas 
gastam-se 200 calorias em cada uma dessas atividades, não 
há aumento de tempo. Para as outras atividades, devemos 
aumentar os seguintes termos: 
I. tempo a mais ao telefone 

( )200 100 cal
· 20 min 20 min

100 cal

−
=  

II. Tempo a mais de supermercado 

( )200 100 cal
· 30 min 30 min

100cal

−
=  

III. Tempo a mais com os móveis 

(250 150) cal
· 30 min 10 min

150 cal

−
=  

 
Ao todo, foram 20 + 30 + 10 = 60 minutos a mais. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 146 142 140 142 

 
 

  
 

CONHECIMENTO GEOMÉTRICO |C2-H8| 
 
Temos os seguintes perímetros e áreas para os terrenos: 
i) Terreno 1: 
 Perímetro 2 · (55 + 45) = 200 metros (não convém) 
 Área = 55 m · 45 m 
 

ii) Terreno 2: 
 Perímetro = 2 · (55 + 55) = 220 metros (não convém) 
 Área = 55 m · 55 m 
 

iii) Terreno 3: 
 Perímetro = 2 · (60 + 30) = 180 m (OK!) 
 Área = 60 · 30 = 1800 m2  
 

iv) Terreno 4: 
 Perímetro = 2 · (70 + 20) = 180 m (OK!) 
 Área = 70 · 20 = 1400 m2  
 

v) Terreno 5: 
 Perímetro = 2 · (95 + 85) = 360 m (não convém) 
 
Como são no máximo 180 metros de tela, o terreno pode ter 
no máximo perímetro igual a 180 metros. Dos terrenos 
possíveis (3 e 4), o de maior área é o 3. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 147 143 146 143 

 
 

  
 

ESCALA |C3-H11| 
 

d
E

D
= , onde  

 
 
Portanto: 

8
E

200.000.000
=   ⇒ 

1
E

25.000.000
=  

 

 E 1: 25.000.000=  

 
Resposta correta: (E) 

d  = comprimento do desenho = 8 cm 
D = comprimento real = 2000 km = 200.000.000 cm 

escala 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 148 144 144 144 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS |C2-H2| 
 

Observando que as arestas AD  e BC  são opostas, os 
formatos dos sólidos descartados após o primeiro e o 
segundo cortes, são iguais (um corte não interfere no outro).  
Veja figura após esses cortes: 
 

 
 

Observando também que as arestas AB  e CD  são 
opostas, os formatos dos sólidos descartados após o terceiro 
e o segundo cortes são iguais entre si (um corte não 
interfere no outro). 

 
 

Logo, os sólidos descartados, na ordem dada, são iguais 
dois a dois, ou seja, são dois pares de sólidos iguais. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 149 151 152 154 
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CONHECIMENTOS ALGÉBRICOS (GRÁFICOS E 
FUNÇÃO) |C5-H19| 

 

Temos que m = 1,75 n, em que n ∈ {0,1,2,...} em m ∈ℝ , 

define uma função do 1º grau, cujo coeficiente angular é 
1,75 (positivo) e cujo coeficiente linear é zero (nulo). Logo, 
o seu gráfico é uma semirreta crescente com origem no 
ponto (0,0) e que passa em (1; 1,75).  
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 150 149 153 152 

 

  
 

NÚMEROS NATURAIS, INTEIROS,  

RACIONAIS E REAIS |C1-H3| 

 

(I) Carne = 30 x 250 g = 7500 g = 7,5 kg. 

(II) Arroz (copos americanos) = 30 ÷ 4 = 7 copos e meio. 

(III) Farofa = 30 x 4 = 120 colheres de sopa. 

(IV) Vinho = 30 ÷ 6 = 5 garrafas de vinho. 

(V) Cerveja = 30 ÷ 2 = 15 garrafas de cerveja. 

(VI) Espumante = 30 ÷ 3 = 10 garrafas de espumante. 

 

Resposta correta: (E) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 151 150 154 153 

 
 

  
 

ESTATÍSTICA |C7-H27| 
 
Temos que: 
 

Média = 
18% 19%¨ 21% 15% 19%

18,4%
5

+ + + +
=  

 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 152 154 151 151 

 
 

  
 

GEOMETRIA PLANA |C2-H7| 
 
Observe o polígono: 
 

 
 

Notamos que ele apresenta uma simetria de rotação em 
torno de seu centro, bastando girá-lo de 120°. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 153 153 149 150 

 

 
 

  
 

FUNÇÕES |C5-H21| 

 

Como o IMC = 20 kg/m2, temos: 

( ) ( )
2

2

massa
IMC

altura altura
60

20 h 3 h 3 1,70m
h

=
×

= ⇒ = ⇒ = =
 

 

Calculo o IAC, tem-se: 

Circ. do quadril (cm)
IAC 18

altura · altura
100

IAC 18
1,7 · 1,7

100
IAC 18 IAC 27,2%

1,7 ·1,3

= −

= −

= − ⇒ ≅

 

Como a adiposidade normal entre as mulheres varia de 19% 

a 26%, temos que a redução de 1% do índice é apropriada. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 154 152 150 149 

 
 

  
 

GEOMETRIA ANALÍTICA |C5-H28| 
 
Comece observando que o ponto onde a estação deverá ser 
construída deve pertencer à reta cuja equação é: 

y x 4= +  

Note que:  0 ≠ –5 + 4, logo (0, –5) ∉ reta. 
   1 = –3 + 4, logo (–3, 1) ∈ reta. 
   1 ≠ –2 + 4, logo (–2, 1) ∉ reta. 
   4 = 0 + 4, logo (0, 4) ∈ reta. 
   6 = 2 + 4, logo (2, 6) ∈ reta. 
 
Assim, os únicos pontos possíveis para construção da 
estação são B (–3, 1), C (0, 4) e E (2, 6). 
Façamos as distâncias desses pontos ao ponto P (–5, 5). 

2 2D x y= ∆ + ∆  

 

1º Caso: Ponto B 

( ) ( )2 2

PBD 3 5 1 5 4 16 20 25 5= − + + − = + = < =  

Assim, o ponto B é aceitável, pois sua distância ao ponto P 

é inferior a 5 km. 

 

2º Caso: Ponto D 

( ) ( )2 2

PDD 0 5 4 5 25 1 26 25 5= + + − = + = > =  

Dessa forma, o ponto D não é aceitável, pois sua distância 

ao ponto P é superior a 5 km. 

 

3º Caso: Ponto E 

( ) ( )2 2

PED 2 5 6 5 49 1 50 25 5= + + − = + = > =  

Logo, o ponto E é inaceitável, pois sua distância ao ponto P 

é superior a 5 km 

 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 155 161 162 159 

 
 

  
 

SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS |C5-H21| 

 

Observe que os valores formam uma progressão aritmética 

em que o primeiro termo é referente a janeiro e a razão é 

1500.  

Assim: 

a1 = 33000 

Como julho corresponde ao 7º mês dessa sequência, temos: 

a7 = a1 + 6r 

a7 = 33000 + 6 · 1500 

a7 = 42000 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 156 160 159 160 

 
 

  
 

FUNÇÃO DE 1º GRAU |C5-H21| 
 
A função que expressa o custo da construção pela 1ª 
empresa é: 
 
C1(n) = 100 000n + 350 000 
 
A função que fornece o custo da construção pela 2ª empresa é: 
 
C2(n) = 120 000n + 150 000 
 
Dessa forma, para que seja indiferente a escolha da empresa 
devemos ter: 
 
C1(n) = C2(n). 
 
100 000n + 350 000 = 120 000n + 150 000 (÷ 1000) 
 

100n 350 120n 150+ = +  

 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 157 162 160 161 

 

  
 

MATEMÁTICA FINANCEIRA |C1-H3; C4-H16| 

 

Observe que no segundo mês ele recupera 20% do que 

havia perdido no mês anterior, isto é, 20% de 30%. 

Como 20% de 30% = 
20 · 30%

6%
100

=  temos que a perda 

total foi de 30% – 6% = 24%. 

Assim, o montante resgatado corresponde a 100% – 24% = 76% 

do valor inicial. 

Temos a seguinte proporção: 

100% — x

76% — 3800
 100 · 3800 76 · x⇒ =  

Logo, x = 5000 

 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 158 164 161 162 

 
 

  
 

RAZÃO E PROPORÇÃO |C1-H3| 
 

Densidade demográfica 
População

Área
=  

2
2

20 000 000 hab
D 25 hab/km

800 000 km
= =  

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 159 159 163 163 

 
 

  
 

PROBABILIDADE |C7-H28| 

 

O texto diz: “encolhendo, aleatoriamente, UMA DAS 

OUTRAS  REGIÕES para morar, ...” 

Assim, o espaço amostral é um conjunto com 4 elementos 

(Rural, Comercial, Residencial Urbano ou Residencial 

Suburbano). 

Desses, 3 atendem à recomendação médica, apenas a região 

Comercial apresenta temperatura acima de 31 °C, não 

atendendo a recomendação médica. 

Assim, a probabilidade solicitada é: 
3

.
4

 

 

Resposta correta: (E) 

 

 

 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão  160 163 164 164 

 
 

  
 

RAZÃO E PROPORÇÃO |C1-H3; C4-H16| 

 

Em sete dias o tempo total de uso será: 7 × 2 × 10 min = 140 min. 

Como 1 hora = 60 min, temos a seguinte proporção: 

 

60 min — 4,8 kwh 

140 min — x 

 

60 · x = 140 · 4,8 

x = 11,2 kwh 

 

Obs.: O texto traz 4,8 kw por hora, o correto é: 4,8 kwh. 

 

Resposta correta: (D) 

 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 161 157 157 155 
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MATEMÁTICA FINANCEIRA E PORCENTAGEM 
|C1-H3| 

 

CDB → Rendimento = 
0,876

500 4,38
100

⋅ =  

4
IR 4,38 0,1752 0,17

100
Logo : 4,38 0,17 4,21

Ficacom : 504,21

→ ⋅ =

− =

≃

 

Poupança → Rendimento = 
0,560

500 2,80
100

⋅ =  

Fica com: 502,80  

Portanto, a aplicação mais vantajosa é o CDB. 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 162 156 158 156 

 
 
 
 

  
 

ANÁLISE DE TABELA | C6-H24| 
 
Consumidor de Baixa Renda: 
16,73

0,17 R$0,17 por 1 kWh
100

≅ →  

 
Consumidor Residencial: 
85,56

0,46 R$ 0,46 por 1 kWh
185

≅ →  

 
Portanto a diferença aproximada é de: 

R$ 0,46 – R$ 0,17 =  R$ 0,29 por 1 kWh 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 163 158 155 157 

 
 

  
 

GEOMETRIA PLANA |C2-H8| 
 

 
 

Note que o triângulo ABP é isósceles uma vez que 
ˆ ˆBAP APB.=  

Portanto, BP AB 2000= = . 
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Logo: 
x

sen 2 sen 60º
BP

α = = ⇒  

 

3 x 2000 3
x

2 2000 2

x 1000 3

⇒ = ⇒ =

⇒ =

 

 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Branco 

Questão 164 155 156 158 

 
 

  
 

FUNÇÃO DO 1o GRAU |C1-H3| 
 
Considerando o mês de janeiro como sendo x = 1, fevereiro 
como x = 2 etc, temos o seguinte gráfico: 
 

 
 
O que implica uma função do 1o grau, cuja lei consta no 
item C. 
 

Observação: O texto não é claro no tocante à 
disposição dos meses em relação aos valores de x. 
Portanto, se considerarmos janeiro como sendo x = 0, 
fevereiro como x = 1 etc, teríamos o item D como 
solução. 

 
Resposta correta: (C)  
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 165 167 168 168 

 
 

  
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE 

|C1-H3| 
 

Considerando que todos os jogadores são igualmente 

hábeis, temos que a probabilidade de vencer é diretamente 

proporcional à quantidade de possibilidades de compor os 

números escolhidos. 

Assim, 

• Arthur: 

5 possibilidades
12 1 11 2 10 3 9 4 8 5 7= + = + = + = + = +
���������������������������

 

• Bernardo: 

7 possibilidades
17 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10 8 9= + = + = + = + = + = + = +
������������������������������������������

 

• Caio: 

4 possibilidades
22 7 15 8 14 9 13 10 12= + = + = + = +
������������������������

 

 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 166 168 167 169 

 
 

  
 

GEOMETRIA ESPACIAL |C2-H9| 
 

Para cada 5 partes de água, deve haver uma de açúcar, 

assim, o volume de água deve ser 
5

6
 do volume total. 

Como o volume total será dado por  
V = πr2h, temos: 
V = 3 ⋅ 22 ⋅ 10 = 120cm3 = 120mL 

Assim, 
2H O

5
V

6
= ⋅ 120mL = 100mL  

 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 167 170 165 166 

 

 
 

  
 

GEOMETRIA PLANA |C2-H7| 
 

 
 

Comparando a raia 1 (mais interna) de raio R1 e a raia 8 
(mais externa) de raio R8, verifica-se claramente que o 
atleta da raia 1 percorrerá um caminho menor, uma vez que 
R1 < R8. 
Sendo assim, por percorrer uma menor distância, o referido 
atleta estaria sendo beneficiado. Portanto, item A. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 168 171 166 167 

 
 

  
 

RAZÃO E PROPORÇÃO |C1-H3; C4-H16| 
 

De acordo com o texto, temos a seguinte proporção com 
valores dados em mil unidades: 

32 28 40 28
x x 35

32 8 x 32

⋅
= ⇒ = ⇒ =

+
 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 169 165 171 170 

 
 

  
 

PROBABILIDADE |C7-H28| 
 

Considerando que os 24% que não sabem/não respondem 
não têm banda larga, de acordo com os dados apresentados, de 
cada 100 domicílios pesquisados, temos 15 + 5 + 1 + 1 = 22 
domicílios com 1 Mbps ou mais. Daí, a chance de haver 
conexão de pelo menos 1 Mbps é dada por 
15 5 1 1

22%
100

+ + +
= . 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 170 166 170 171 

 

 
 

  
 

PORCENTAGEM |C7-H28| 
 
Temos um universo de 200 pessoas vacinadas logo a 
probabilidade de esta pessoa ser portadora de doença 

crônica é: 
22 11

P 11%
200 100

= = = . 

 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 171 169 169 165 

 



  
   

 OSG.: 52608/11 
92 

 
 

  
 

RAZÃO |C1-H1, H4| 
 
Vamos calcular o I.M.C das duas pessoas: 

( )

( )

2
D 2 2

2
S 2 2

96.4 Kg
I.M.C 27,3kg/m

1,88 m
84 kg

I.M.C 29,1 kg/m
1,70 m

= ≅

= ≅
 

Notemos que ambos se enquadram na categoria de 
“sobrepeso”. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 172 177 178 174 

 
 

  
 

RAZÃO/PROPORÇÃO |C5-H19| 
 
A resistência das vigas é diretamente proporcional à largura (b) 
e ao quadrado da altura (d2), logo, a expressão da resistência S é 

dada por S = k · b · d2, onde K é uma constante de proporção 
dependente do material. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 173 178 177 175 

 
 

  
 

JUROS COMPOSTOS |C1-H3| 
 
Como as rentabilidades, para os três investimentos, incidem 
sobre o valor do período anterior, temos juros compostos. 
Analisando os montantes após 1 ano temos: 

12
AM C (1 0,03) 1,426 C= ⋅ + =  

1
BM C (1 0,36) 1,36 C= ⋅ + =  

2
CM C (1 0,18) 1,3924 C= ⋅ + =  

 
Assim, as rentabilidades serão: 
 

Investi- 
mento 

A B C 

Renta-
bilidade 

0,426 = 42,6% 0,36 = 36% 0,3924 = 39,24% 

 
Dessa forma, deve-se escolher o investimento A. 
 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 174 180 179 173 

 
 

  
 

FUNÇÃO CONSTANTE E AFIM |C5-H20,H21| 
 
Analisando o tempo excedente de cada plano, observamos 
que a inclinação da reta relativa ao plano K, R$ 0,20/min, é 
maior que a inclinação da reta relativa ao plano Z, 
R$ 0,10/min. Além disso, podemos constatar que o valor 
pago para 300 min é igual para os dois planos. Temos o 
gráfico: 
 

 
 
Resposta correta: (D) 
 
 

Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 175 179 180 172 

 
 

  
 

FUNÇÃO AFIM |C5-H19| 
 
De acordo com os dados apresentados, temos 
LT(q) 5q (2q 12) 3q 12.= − + = −  

Para não haver prejuízo, segue que 3q 12 0,− ≥  isto é, 

q 4.≥  A quantidade mínima é de 4 unidades. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 176 175 172 179 

 
 

  
 

GEOMETRIA PLANA |C2-H7, 6| 
 
Partindo de K e finalizando em F, temos que a única 
sequência aceitável é: 
K L G I J H F→ → → → → → , pois nenhum ponto pode 

ser revisado mais de uma vez. 
 

Resposta correta: (C) 
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Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 177 176 173 180 

 
 

  
 

ANÁLISE DE GRÁFICOS E TABELAS |C6-H24| 
 
Realizando uma análise criteriosa do gráfico podemos notar 
que no ano de 2003, onde a participação percentual do 
agronegócio sai de 28,28%, e inicia uma queda para 
23,92% no ano de 2006, voltando a aumentar entre 2006 e 
2007. 
Portanto, o período de queda ocorreu entre os anos de 2003 
e 2006. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 178 174 174 176 

 
 

  
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA (PERMUTAÇÃO) |C1-H2| 

 

Usando os algarismos ímpares {1, 3, 5, 7, 9} e colocando 

em ordem crescente os números de 5 algarismos assim 

formados, temos: 

 

 
 

Logo, o candidato que tiver recebido o número 75913 é o 

89º a ser chamado. Note: 3 ⋅ 24 + 2 ⋅ 6 + 2 ⋅ 2 + 1 = 89 

 

Resposta correta: (E)  

 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 179 172 175 177 
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PORCENTAGEM |C6-H24| 
 
Nº (não) = 25% de 279 

Nº (não) = 
25

279
100

⋅  

Nº (não) = 
1

279
4

⋅  

 
Nº (não) = 69,75% 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Rosa Amarelo Azul Cinza 

Questão 180 173 176 178 

 
 

  
 

CONHECIMENTOS NUMÉRICOS |C6-H24| 
 
O texto diz que a temperatura do Sol fica em torno de 6000 K. 
Daí, a estrela que tem temperatura 5 vezes maior que a do 
Sol terá temperatura em torno de 5 · (6000 K) = 30000 K ≅ 
28000 K. Assim, a estrela em questão se enquadra na classe 
espectral B0(28000 K), cuja luminosidade é  
2 × 104 = 20000, segundo a tabela. 
 
Resposta correta: (A) 
 
 
 
 

����ANOTAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica FB – 1/11/2011 – REV.: TSS/RM 


	5260811 - Caderno - prova 1
	5260811 - Caderno - prova 2

