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CIÊNCIAS HUMANAS E  

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 1 3 40 18 

 
 

  
 

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA – C1-H4 
 
Arthur Schopenhauer foi um brilhante filósofo alemão, 
profundamente engenhoso e com grande influência durante 
a segunda metade do século XIX e começo do XX. Ele se 
caracterizou por uma posição nitidamente pessimista 
perante o mundo e a vida. 
Ainda assim, Schopenhauer escreveu um ensaio com 50 
regras para alcançar a felicidade. 
A “felicidade” é um desses conceitos imprecisos sobre os 
quais o homem, ao longo de sua história, nunca entrou em 
acordo. Na verdade, muitas pessoas afirmam que nem 
sequer é um estado como tal, mas sim uma percepção 
passageira. 
Schopenhauer desenvolveu um conceito de felicidade que 
tinha por fundamento a prudência e a ética. Para a filosofia 
schopenhaueriana, o homem seria essencialmente vontade, 
desejo. Por desejar sempre mais, passaria a ser movido por 
insatisfações constantes, o que resulta no ponto inicial do 
texto. Dentro do seu pensamento a felicidade tem mais a 
ver com a paz interior do que com o júbilo e a alegria. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 2 4 41 19 

 

 
 

  
 

REDEMOCRATIZAÇÃO – “FIM DO REGIME 
MILITAR E A NOVA REPÚBLICA” – C3-H14 

 
A eleição de Tancredo Neves, em 1985, por via indireta, é 
considerada um marco no processo de redemocratização do 
país após 21 anos de regime autoritário. Mesmo 
reconhecendo a importância do processo político que trouxe 
de volta o país para o ambiente democrático, percebe-se a 
permanência da atuação de políticos que construíram suas 
trajetórias em função da sustentação do regime autoritário 
como era o caso do próprio vice-presidente José Sarney, 
que acabou assumindo a presidência em virtude da morte de 
Tancredo. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 3 5 42 20 
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TRANSFORMAÇÕES TÉCNICAS NA  
VIDA SOCIAL – C4-H16 

 
Caro aluno, a questão exige que você lembre-se do conceito de 
um tipo de migração onde há um deslocamento de ida e volta, 
geralmente, do trabalho para casa, movimento esse definido 
como sendo migração pendular. O comando da questão aborda 
uma situação em que o trabalhador tem a possibilidade de morar 
perto do trabalho durante a semana, comprometendo assim, o 
movimento diário, movimento pendular. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 4 6 43 21 

 
 

  
 

VIDA URBANA: REDES E HIERARQUIA NAS 
CIDADES – C2-H9 

 
O texto da questão faz referência a várias áreas de 
influência da cidade do Rio de Janeiro, indicando regiões e 
cidades atingidas pelo poder de atração e influência 
definindo uma hierarquia entre núcleos urbanos. Essa área 
de influência é o que define o poder de polarização de uma 
cidade. Portanto o conceito que expressa a relação entre o 
espaço citado é o conceito de região polarizada. 
 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 5 18 37 43 

 
 

  
 

ÍNDIOS DIVERSIDADE DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL – C1-H1/H5 

 
O autor Schwartz, no primeiro texto, aborda os diversos 
termos utilizados para denominar os silvícolas brasileiros, 
evocando a origem fundamental dos primeiros habitantes da 
colônia Brasilis, pontuando as expressões “índios” e 
“negros da terra”, como os mais usuais. A exposição do 
fragmento, entretanto, não analisa o sentido econômico 
dessa nomenclatura, como discute o texto II, de Kalinda 
Vanderlei Silva, que acusa os colonizadores de indiferença 
e preconceito quanto aos valores culturais que tais nativos 
poderiam encerrar, em face da generalização feita aos 
mesmos, não importando a origem do processo de 
dominação europeia. Isto posto, não se toma como critério a 
ancestralidade comum dos tais colonizados, uma utopia, 
uma mentalidade medieval do fato ou uma generalização 
dos aspectos geográficos (não referenciados na composição 
da questão), mas sim o ponto de partida das concepções 
fundamentais do colonizador que somente enxergava a si 
mesmo como epicentro de existência cultural, importante 
ou fundamental; ou seja, um etnocentrismo ou 
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eurocentrismo que desconsidera outras culturas e as ignora, 
sob a premissa de centralização nos seus interesses de 
conquista e domínio. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 6 19 38 44 

 
 

  
 

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA – C1-H6 
 
O existencialismo é o nome dado à corrente filosófica 
iniciada no século XIX pelo filósofo dinamarquês Søren 
Kierkegaard (1813-1855). Como o próprio nome diz, o 
conjunto de doutrinas existencialistas tem foco na 
existência, isto é, na condição de existência humana. 
O termo “existencialismo” foi cunhado somente no século 
XX por Gabriel Marcel, filósofo francês, em meados de 
1940. O existencialismo francês do pós-guerra ficou 
popularizado em razão da obra de Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir e Albert Camus. 
O tema da existência humana foi trabalhado por diversos 
pensadores, mas é Kierkegaard que faz das perguntas 
existenciais o foco de sua pesquisa filosófica. Escreveu 
sobre a aparente falta de sentido da vida, da busca de sair 
desse tédio existencial e sobre a realização de escolhas 
livres. Assim, o homem, em sua liberdade, escolhe para 
definir sua natureza. 
Se a condição humana é esta, então o homem vive numa 
angústia existencial. Ter de escolher a todo instante é 
angustiante, pois cada escolha irá refletir diretamente no que 
se é. A angústia é o reflexo da liberdade humana, dessa ampla 
possibilidade de escolher e ser responsável por cada escolha. 
Um tema abordado por Sartre é bem interessante, o 
desamparo. Somos livres, escolhemos, temos a angústia de 
escolher e o desespero de perder tudo. Mas, também 
estamos desamparados, isto é, não temos muletas, 
desculpas ou a quem culpar por nossas escolhas. 
Com isto, o existencialismo é o conjunto de ideias que coloca 
no ser humano a responsabilidade por se construir e por seus 
atos. Não há desculpas e justificativas para nossas ações. 
 

Resposta correta: (A) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 7 20 39 45 

 
 

  
 

SOCIOLOGIA – C5-H21 
 
A questão versa claramente sobre os estereótipos de gênero. 
Ao estudar estereótipos de gênero é necessário definir o que 
vem a ser o papel de gênero. O primeiro passo neste sentido é 
o de tornar claros conceitos de sexo e gênero. O termo sexo 
está ligado à composição cromossômica do indivíduo e ao 
tipo de aparelho reprodutor dela resultante. O seu significado 
foi, porém, alargado de modo a abranger características 
intrapsíquicas e comportamentais, consideradas típicas de 
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homens e mulheres. Esta confusão levou os autores mais 
recentes a preferirem o termo gênero, ao falarem de aspectos 
psicológicos e comportamentais; a distinção torna menos 
provável a atribuição sistemática das diferenças encontradas 
entre mulheres e homens a fatores biológicos. 
Chegamos assim à definição do gênero como a soma das 
características psicossociais consideradas apropriadas a 
cada grupo sexual, sendo a identidade de gênero o conjunto 
destas expectativas, internalizado pelo indivíduo em 
resposta aos estímulos biológicos e sociais. 
Sabemos que a discriminação de gênero é fator que influencia 
fortemente as possibilidades de acesso e permanência no 
emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo os 
níveis de remuneração, os direitos e a proteção social a ele 
associados. Não é por acaso que as mulheres detêm os piores 
indicadores do mercado de trabalho vivendo, muitas vezes, na 
economia informal e empregos precários. 
Mesmo que as evidências apontem para uma maior 
participação das mulheres em diferentes tipos e ambientes 
de trabalho, no imaginário social ainda existe uma 
associação imediata das mulheres como uma “força de 
trabalho secundária”, reafirmando velhos estereótipos 
relacionados às atribuições das mulheres e dos homens no 
mundo do trabalho. 
Embora as desigualdades entre homens e mulheres sejam 
construídas na esfera cultural e social, existe uma forte ideologia 
cuja intenção é fazer crer que a divisão dos papéis entre eles é 
naturalmente determinada pela condição biológica. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 08 15 23 40 

 

  
 
ÁFRICA - QUESTÃO DE GÊNERO - A MULHER 

AFRICANA – C3-H11 
 
O fragmento de texto analisa a posição da mulher em face 
de condições próprias do continente africano. A obra de 
Havik problematiza as assimetrias afro-atlânticas, 
pesquisando as representações da figura feminina, bem 
como as suas mutações na perspectiva histórica e de 
produção da memória. O enunciado da questão, porém, 
busca um paralelo entre a realidade exposta sobre as 
mulheres africanas e as cidades escravistas do Brasil, 
durante os séculos XVIII e XIX. Nesse sentido, África 
Ocidental e Brasil teriam em comum a existência de 
mulheres comerciantes ou vendedoras, dotadas de 
autonomia para o negócio. Note-se que o comando da 
questão faz referência a uma “característica marcante”, das 
cidades no Brasil escravista, tomando por base o texto 
sobre as mulheres da África Ocidental e sua prática 
comercial típica e singular. Tal informação revela uma 
faceta micro-histórica que escapa à generalidade da 
exposição historiográfica do Brasil Colonial: a presença de 
mulheres negras no comércio regional. Note-se que o texto 
não faz alusão aos homens ou os contrapõe às mulheres, 
que são o foco exclusivo da exposição, tampouco oferece 
subsídios quanto ao caráter restritivo que poderia existir na 
colônia ou quanto aos caracteres culturais desse grupo 
social, não sendo, as mesmas, taxadas de imigrantes, mas 
sim, posicionadas no contexto da escravidão. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 09 16 24 41 
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TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA 
PRODUTIVA – C4-H18 

 
A Grande Transformação é a obra mais importante do 
filósofo e historiador da economia húngaro Karl Polanyi. A 
obra trata das transformações sociais e políticas que 
ocorreram em Inglaterra durante a ascensão da economia de 
mercado. Para Polanyi os fatores de produção, como a terra 
e o trabalho, passariam a ser vendidos no mercado a preços 
de mercado determinado. Ocorrendo dessa forma, o 
“divórcio” entre o capital e o trabalho. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 10 17 25 42 

 
 

  
 
CRISE DO SISTEMA COLONIAL – REVOLTAS 

SEPARATISTAS – C3-H13 
 
Ainda que a Inconfidência Mineira de 1789 e Conjuração 
Baiana de 1798 sejam resultantes de um mesmo contexto, 
isto é, do declínio do Antigo Regime que se materializou na 
crise do sistema colonial, os movimentos supracitados tem 
entre si diferenças que repercutiram nas propostas de cada 
um. Influenciada pela independência das 13 Colônias, o 
perfil predominantemente elitista observado no movimento 
mineiro contrastava com o caráter heterogêneo da Conjura 
Baiana, que influenciada pela fase republicana da 
Revolução Francesa e pela independência do Haiti,  
evidenciou de forma mais consistente os interesses dos 
segmentos médios e populares. Tais circunstâncias nos 
permite entender a razão da proposta abolicionista ser 
muito mais evidente na Conjuração Baiana. 
 

Resposta correta: (B) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 11 7 30 1 

 
 

  
 

PATRIMÔNIO CULTURAL E MEMÓRIA – 

C1-H2 

 

A exposição da imagem e do texto, fazem referência aos 

objetos, ou bens de conteúdo e manifestações culturais 

capazes de resguardar memória e identidade. Além do texto 

I e II, é importante perceber que o enunciado da questão, 

reforça a referência à importância da proteção de bens a 

partir das leis do Estado e das análises dos especialistas. 

O conceito de conhecimento tradicional remete a um 

processo de construção de operações culturais, passadas de 

geração em geração e que podem compor a concepção de 

patrimônio geral pertencente a determinada sociedade. 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 12 8 31 2 

 
 

  
 

TRANSFORMAÇÕES DOS ESPAÇOS 
GEOGRÁFICOS COMO PRODUTO DAS 

RELAÇÕES E PODER – C2-H9 
 
O Mar do Sul da China atrai a atenção dos cientistas 
geopolíticos, e claro, da China, Japão, países do Sudeste 
Asiático e Estados Unidos. Áreas cobiçadas como as ilhas 
pedregosas, pertencentes ao Japão, porém reivindicada pela 
China contribui para fomentar um clima conflituoso entre o 
gigante demográfico e outros países. 
Diante desse contexto, a China instalou, como mencionado 
no comando da questão, uma plataforma petrolífera móvel, 
que está sendo interpretada como uma arama estratégica.  
As ações políticas e econômicas, nesse território azul, 
trazem polêmica com relação à questão de definição da 
soberania sobre o território marítimo em questão. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 13 9 32 3 

 

 
 

  
 

DITADURAS CIVIS MILITARES NA AMÉRICA 
LATINA – C3-H11 

 

A chamada “Operação Condor” consistia em um conjunto de 
atividades coordenadas, a partir da aliança firmada entre as 
ditaduras militares dos países da América do Sul na década de 
70 (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai) e 
tinha por objetivo vigiar, reprimir, inclusive com o uso de 
violência, militantes políticos que faziam oposição aos 
governos destes países, e que eram vistos por eles como 
“subversivos”, ou seja, inimigos dos interesses do Estado. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Amarelo Cinza Azul Rosa 

Questão 14 10 33 4 

 
 

  
 

ERA VARGAS – C3-H12 
 

Dentro da lógica do processo político conhecido como 
populismo, no qual Vargas não só se insere mas se faz notar 
como um dos maiores símbolos, percebemos o interesse do 
Estado em atuar como mediador entre as classes.  Nesse 
sentido, a regulamentação das leis trabalhistas na Constituição 
de 1934, e que mais tarde foram ampliadas pela CLT, foi 
seguida da necessidade de uma instituição que fosse capaz de 
dirimir os conflitos entre patrões e a classe operária. Como o 
próprio fragmento destaca, a Justiça do Trabalho se insere 
como uma peça importante nessa engrenagem, que tinha 
ainda outros elementos que se articulam com o processo 
como os representantes “classistas” e os “pelegos”. 
 

Resposta correta: (B) 



  
   

 OSG.: 110845/16
11 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 15 1 44 29 

 
 

 
 

 INDÚSTRIA CULTURAL, LIBERDADE E IDEOLOGIA – C3-H11 
 

A questão objetiva a discussão das características da modernidade e contemporaneidade e seus possíveis efeitos de mal-estar 
sobre a subjetividade. 
O projeto da modernidade apresenta-se marcado pelo olhar antropológico e antropocêntrico, já que o homem, enquanto indivíduo, 
foi alçado à condição fundamental de medida de todas as coisas. Enfatizam-se a autonomia individual e a valorização narcísica, 
que se constituem em novos modos de alienação e se orientam em direção ao gozo e ao consumo. Em uma sociedade, na qual se 
valoriza a autonomia do indivíduo, o sujeito se vê obrigado a recorrer e a se referir a si próprio, imerso em uma busca narcísica de 
perfeição e completude, evitando, dessa forma, um confronto com sua condição de ser marcado pelo falta e pela castração, que lhe 
impõem limites. Podemos portanto afirmar que estamos vivenciando a ilusão da contemporaneidade. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 16 2 45 30 
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CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÕES DAS 

ESTRUTURAS PRODUTIVAS – C2-H6/C4-H17 

 

Na questão, observa-se ilustração com mapa indicando 

região de preferência comercial no Pacífico (Parceria 

Transpacífica), formando rede produtiva que utiliza a 

localização geográfica como fator importante à circulação 

econômica. A melhor justificativa para a composição e 

parceria está nas “vantagens locacionais complementares”, 

ou seja, indicada no item E. 

 

Resposta correta: (E) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 17 21 34 26 

 

 
 

  
 

PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS – C2-H6 

 

As diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas 

com o intuito de minimizar as distorções ocorridas durante 

a produção de um mapa. A questão faz referência à 

Projeção Plana ou Azimutal, onde o plano da projeção é um 

plano tangente à esfera terrestre. Os paralelos são círculos 

concêntricos e os meridianos retos irradiam-se do polo. 

 

Resposta correta: (A) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 18 22 35 27 
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QUESTÕES AMBIENTAIS CONTEMPORÂNEAS – 

C6-H27 
 
A questão cita a Conferência de Qyoto e os custos para 
implantação de políticas ambientais recomendadas. Nesse 
contexto, a questão solicita a relação contrária às estratégias 
de compensação, pois tais ações resultariam em 
desigualdades na distribuição dos impactos ecológicos. 
Portanto, resposta indicada no item D. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 19 23 36 28 

 
 

  
 
 A GLOBALIZAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
ECONÔMICAS, POLÍTICAS E SOCIAIS – C4-H18 

 
Observamos na questão um texto que informa sobre os 
imigrantes que se encontram em países centrais e enviam 
recursos aos seus países de origem e indica a importância 
desse fluxo de recurso. Mas o objeto dessa questão é o fato 
da ocorrência desse fluxo estar ligado à globalização e às 
tecnologias que possibilitam esses fluxos de mercadorias, 
serviços, informações, pessoas e, no caso, capitais. E o fato 
que facilitou a ocorrência do fluxo citado é o avanço nas 
comunicações. 
 
Resposta correta: (B) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 20 42 1 22 

 
 

  
 
FILOSOFIA MODERNA (EPISTEMOLOGIA OU 
FILOSOFIA DO CONHECIMENTO) – C1-H2 

 
De acordo com o método proposto por Descartes, se 
desejarmos estender a certeza matemática ao conjunto do 
saber, devemos seguir quatro regras de utilização da 
intuição e da dedução:  
1. Regra da evidência,  
2. Regra da análise, 
3. Regra da síntese, 
4. Regra da enumeração. 
O ponto de partida de Descartes é uma crítica radical a todo 
o saber humano, por meio do exercício voluntário, 
metódico e provisório da dúvida, pela qual suspendemos o 
juízo acerca de tudo que desperta em nós a menor suspeita 
de incerteza.  
Levando esse exercício às últimas consequências, a dúvida 
estende-se à realidade das coisas sensíveis e aos princípios 
da ciência universal. O exercício da dúvida detém-se, 
entretanto, na existência do sujeito pensante, definido como 
substância imaterial, e necessário por autoevidência, porque 
pressuposto pelo próprio ato de duvidar. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 21 43 2 23 
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CIVILIZAÇÃO ROMANA – IMPERIALISMO 
ANTIGO – C2-H7 

 
O historiador Políbio deixa claro que os estudos devotados 
sobre a antiguidade romana se voltavam principalmente 
para a incrível capacidade romana de se expandir e dominar 
os mais diversos territórios e geografias, impondo uma 
vigorosa e consistente centralização política e 
governamental. Chega a taxar de indolente e inútil quem 
não buscasse colher subsídios em pesquisas e 
documentação capaz de explicar esse fenômeno imperialista 
que se tornara Roma, em tão poucos anos, tornando-se 
hegemônica diante de “quase todo o mundo habitado”. Não 
há referências no texto a grupos sociais, nem tampouco à 
religião. Desse modo, o aspecto conclusivo ou eixo textual 
se volta para o caráter imperialista, ao desdobramento da 
extensão não somente geográfica como também militar da 
inolvidável capacidade de conquista e administração 
romana sobre os mais diversos territórios e povos do mundo 
de antanho. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 22 44 3 24 

 

 
 

  
 

MOVIMENTOS SOCIORRELIGIOSOS E 

COMPORTAMENTO SOCIAL – C1-H1 

 

A exposição gráfica e textual representa um momento da 

História do Movimento Islâmico no Oriente, 

especificamente no Irã, o que se pode identificar pela 

referência ao ano de 1979 e à “Revolução Islâmica”, que 

pode ser depreendida como uma revolução conservadora 

xiita, articulada pelo Aiatolá Khomeini, cujo objetivo maior 

era, conforme declarava nos seus discursos, a “volta à 

pureza do Islã”, daí a exposição clara quanto à necessidade 

do uso do véu, que passou a ser obrigatório, costume 

alterado, conforme se pode concluir. 

 

Resposta correta: (E) 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 23 45 4 25 
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FILOSOFIA CLÁSSICA (PRÉ-SOCRÁTICOS) 
– C1-H2 

 
Nessa questão se discute as diferenças entre o pensamento 
de Parmênides e Heráclito, seus conceitos, suas diferenças, 
especialmente seus pensamentos mais significativos e 
populares. Tais como as constantes modificações de 
Heráclito e o ser perfeito de Parmênides. 
Heráclito procura explicar o mundo pelo desenvolvimento 
de uma natureza comum a todas as coisas e em eterno 
movimento. Ele afirma a estrutura contraditória e dinâmica 
do real. Para ele, tudo está em constante modificação. Daí 
sua frase “Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio”, já 
que nem o rio nem quem nele se banha são os mesmos em 
dois momentos diferentes da existência. Parmênides, ao 
contrário, diz que o ser é unidade e imobilidade e que a 
mutação não passa de aparência. Para Parmênides, o ser é 
ainda completo, eterno e perfeito. 
Só vemos cada coisa em sua particularidade isolada, como 
se cada uma pudesse ser algo acabado e fixo. Esses dois 
pensadores operam no plano da inteligibilidade do princípio 
enquanto tal, para além da compreensão imediata do 
homem comum. Ainda que variem as perspectivas desde as 
quais cada um nomeia a dimensão que permanece invisível 
ao homem que não filosofa, ambos afirmam a unidade e 
‘mesmidade’ no e do princípio. Logo, eles estão tratando do 
estudo do ser ou da chamada ontologia. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 24 37 20 15 

 
 

  
 

DEMOCRACIA E CIDADANIA – CIÊNCIAS 
POLÍTICAS – C5-H24 

 
O fragmento aborda os desafios ativistas à democracia 
deliberativa e começa a exposição com a defesa de uma 
autonomia das partes em litígio quanto ao processo de 
argumentação e defesa própria, a fim de se definir um ponto 
de equilíbrio em acordo político satisfatório. Defende ainda 
que a democracia ativista exige evitar-se o tendenciosismo 
de benefício aos grupos ou agentes mais poderosos, com 
vistas à plena prática da justiça, desvinculando-a das 
conveniências de classe ou grupo, mas tomando por base 
um posicionamento crítico diante de uma necessidade real. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 25 38 11 16 

 
 

  
 

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA – C1-H3 
 
Hans Jonas pode ser considerado um clássico na filosofia 
contemporânea. Todas as éticas clássicas: antigas, 
modernas e contemporâneas até o momento da publicação 
de “O Princípio da Responsabilidade” não lidavam 
diretamente com os seres futuros quanto à possibilidade de 
termos responsabilidades e deveres para com eles; apenas 
com aqueles que já existem (proximidade no tempo, 
embora não no espaço). Com Jonas, inicia-se uma nova 
perspectiva quanto aos seres futuros exigirem eticamente 
compromisso daqueles que os gerarão – mesmo que ainda 
não tenham sido gerados. Jonas coloca, portanto uma 
questão antes em aberto, qual seja: não haveríamos de nos 
preocupar com quem realmente ainda não existia e quiçá 
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poderia nem vir a existir. Contudo, Jonas assevera que não 
é bem assim, pois o futuro não pode ficar refém de atos 
irresponsáveis para aqueles que eventualmente venham a 
nascer tornando-o inviável para esses futuros (eventuais) 
seres. Hans Jonas nasceu em 1903, em Möchengladbach, 
Alemanha. Foi aluno de Martin Heidegger (considerado por 
muitos o maior filósofo da Alemanha no século XX, apesar 
de sua adesão ao nazismo por 10 meses) e de Rudolf 
Bultmann (um dos mais célebres teólogos reformistas 
alemães). 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 26 39 12 17 

 

  
 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS – RELIGIÃO 
– C1-H2 

 
A questão apresenta uma ilustração que identifica como São 
Benedito, conforme a fonte documental. Posiciona o texto II o 
sentido da utilização dos santos diante de escravos em geral, 
cujas referências culturais eram diversas do catolicismo 
cristão, como uma forma de substituição de valores e práticas 
pertencentes às suas geografias de origem e que, pode-se 
concluir, deveriam ser esquecidos para a plena absorção da fé 
romana. Deve-se perceber a fonte desse texto referindo-se à 
“Negra devoção”, o que aponta para uma perspectiva de culto 
a ser estabelecido na dialética de contato com o caráter oficial 
da religião católica. Isso revela que o esforço da Igreja estava 
realmente voltado para cristianizar os afrodescendentes. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 27 33 13 36 

 
 

  
 
POLÍTICA MIGRATÓRIA NO ESTADO NOVO 

 
Entre 1933 a 1948 diversos foram os circulares secretos que 
proibiam ou limitavam a concessão de vistos a “pessoas de 
origem semita”. Foi durante o período do Estado Novo que 
essa política migratória se intensificou. 
A partir de 1937, diante da conjuntura da formatação do 
Estado Novo (nos moldes totalitários) e do “Novo 
brasileiro”, o judeu era representado simbolicamente, de 
acordo com o governo, como ameaça a segurança nacional, 
pois a sua entrada no país poderia também representar a 
inserção de doutrinas perigosas (comunismo e socialismo). 
Nesse sentido, o governo passa a adotar uma política 
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migratória restritiva, com o objetivo de garantir uma 
migração “saudável e civilizada”, assim sendo, 
interpretavam a imigração semita como uma ameaça à 
integridade étnica e religiosa da população, idealizada 
como branca e católico. Portanto, percebe-se o alinhamento 
das instituições brasileiras com as ideologias totalitárias. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 28 34 14 37 

 
 

  
 

FILOSOFIA CLÁSSICA – C3-H11 
 

Pirro foi fundador da escola cética, ele distingue o que é o 
bem por natureza e o que é o bem pelas convenções humanas 
e chega à conclusão de que não existem coisas verdadeiras ou 
coisas falsas, não existe também na natureza conceitos como 
a feiura e a beleza ou a bondade e a maldade, esses conceitos 
todos são criações dos homens e ele os nega por serem 
somente uma convenção, um costume. Por isso, não podemos 
fazer juízos sobre as coisas. Além do mais é impossível 
afirmar se algo é realmente falso ou verdadeiro, se uma 
atitude é justa ou injusta. Todos esses conceitos vão depender 
do que está convencionado nas relações sociais e não da 
natureza, e essa não faz convenções. 
Em síntese, é desde esses tempos que o ceticismo defende 
essa ideia da impossibilidade de conhecer a verdade, 
rejeitando piamente qualquer tipo de dogma, já que o 
dogma em si é a afirmação considerada verdadeira sem que 
seja necessária nenhuma comprovação. 
Os céticos acreditam que todo conhecimento depende da 
realidade do ser que está envolvido nela, e também das 
condições que estas coisas estão acontecendo, assim, 
através da análise desse conjunto de fatos, podemos então 
confirmar que todo conhecimento é relativo. Os céticos são 
neutros em todas as questões e julgamentos, defendendo a 
indiferença, afirmando que não existe lado bom nem mau. 
 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 29 35 15 38 

 
 

 
 
TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO 

COMO PRODUTO DAS RELAÇÕES 
SOCIOECONÔMICAS – C2-H8 

 
A questão fala a respeito dos atributos e funções políticas 
no espaço urbano. Nesse caso, é preciso estar atento ao que 
o comando da questão traz, isto é, políticas sociais que 
possam abranger todos os moradores, sendo assim, temos 
como correto a alternativa A. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 30 36 16 39 
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PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
DOS ESPAÇOS AGRÁRIOS – C6-H26 

 
O Cerrado é um dos cinco grandes biomas do Brasil, cobrindo 
cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área 
entre 1,8 e 2 milhões de km2. Ao lado da Mata Atlântica, é 
considerado um dos hotspots mundiais, ou seja, um dos 
biomas mais ricos e ameaçados do mundo. A incorporação 
dessa porção do território nacional à moderna lógica 
capitalista, ocorreu a partir da década de 70, quando houve 
uma mecanização na agricultura. O cerrado, antes visto como 
um solo pobre, ganhou então um novo olhar, pois surgiram 
insumos que corrigiram as alterações ou as deficiências de 
substâncias, tornando o solo apto à prática da agricultura, 
ocorrendo dessa forma a expansão da fronteira agrícola. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 31 27 19 11 

 

 

  
 
TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E 
RELAÇÕES DE PODER ENTRE NAÇÕES – C2-H10 

 
O tema sobre o movimento dos refugiados é esperado em 
qualquer concurso, pois vivemos hoje a maior e pior crise 
de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Vale 
lembrar que a Síria vive conflitos internos violentos e já é o 
país onde mais pratica esse tipo de migração. Vale lembrar, 
também, que significativa parte desses refugiados têm a 
Europa como destino de entrada.  
Essa fuga de refugiados gerou divergências entre líderes 
políticos na Europa, onde alguns chegaram a recorrer a 
medidas milenares, como a Hungria, que chegou a construir 
muros com a finalidade de dificultar a entrada. 
Postura de países como Hungria e Reino Unido vai na 
contramão daquilo que é contemplado no Estatuto dos 
Refugiados, elaborado pela ONU, documento esse que foi 
inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 32 28 20 12 

 
 

  
 

SOCIOLOGIA CLÁSSICA  
(DURKHEIM) – C3-H14 

 
Émile Durkheim está colocado entre os pais fundadores da 
sociologia como campo disciplinar específico. Tendo 
Augusto Comte lhe dado o nome e a posicionado no cume 
de uma hierarquia das ciências. Durkheim se investiu da 
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tarefa de estabelecer sua especificidade e seus métodos ou 
“Regras”. Nisto se destacou pelo zelo, talvez por estar 
tateando um campo novo, e na falta de outros parâmetros os 
foi buscar junto às ciências naturais. 
Como problema de fundo havia a indagação de quais 
seriam os objetos de estudo e as bases da explicação 
sociológica. Analisou sistemas sociais, estruturas, 
instituições e as relações entre o indivíduo e a sociedade. 
Outro problema básico: como estudar objetos que tinham 
sido tradicionalmente motivo da especulação filosófica? 
Como analisá-los sem transbordar para filosofia, sem 
invadir outros campos das ciências humanas também 
nascentes, como a psicologia? Os métodos de investigação 
ou as “Regras” de construção desta nova ciência 
precisavam ser delineados e Durkheim os buscou ainda na 
ilusão da neutralidade do pesquisador e na defesa de 
observações despidas de prenoções, juízos de valor e 
tomada de posições. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 33 29 21 13 

 
 
 
 

  
 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, 

MOVIMENTOS SOCIAIS, PENSAMENTO 

POLÍTICO E AÇÃO DO ESTADO – C3-H13 

 

A questão explora um dos fatos mais marcantes do final do 

século XX, em relação à segregação racial, presentes no 

regime do Apartheid, na África do Sul, e explora 

especificamente a “lei do passe”, que controlava a 

movimentação de negros nas cidades. Informação contida 

no item D. 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 34 30 22 14 

 
 

  
 

OS DOMÍNIOS NATURAIS E A RELAÇÃO DO SER 

HUMANO COM O AMBIENTE – C6-H29 
 

“O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial 

econômico…” No fragmento do texto observa-se a posição 

de críticos ambientais brasileiros, na questão, demonstrando 

que (via de regra) o meio natural é ferramenta essencial ao 

avanço econômico da nação. Portanto, a resposta encontra-se 

no item A. 

 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 35 31 17 9 

 
 

 
 

 REPÚBLICA VELHA – SISTEMA POLÍTICO OLIGÁRQUICO – C3-H11 
 

No período que se convencionou chamar de República Velha, o domínio oligárquico mostrava-se articulado nas esferas 
federal, estadual e local pela política do Café com leite, política dos governadores e o coronelismo, respectivamente.  
O coronelismo era essencialmente o uso do poder econômico para assegurar o controle político local que se materializava na 
concessão de favores que evidenciam a disseminação de práticas clientelistas (troca de favores), além, é claro, da coação 
física e da intimidação aos que não colaborassem com os grupos dominantes. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 36 32 18 10 
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RECURSOS HÍDRICOS – C6-H27/29 
 
Os dados sobre a disponibilidade de água no mundo dão 
conta de que apenas 3% desse importante recurso natural é 
água doce. Diante desse número e dos sucessivos efeitos da 
ação antrópica sobre o meio natural, a disponibilidade de 
água encontra-se cada vez mais reduzida em várias partes 
do mundo. O cartograma apresenta áreas de concentração 
das usinas de dessalinização onde existe escassez de água 
potável. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 37 11 26 5 

 
 

  
 

FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA – C1-H4 
 
Niilismo é uma doutrina filosófica que influencia quase 
todos os grupos do mundo moderno (ética, literatura, 
ciências humanas, artes, teorias sociais e moral). 
Essa doutrina sugere um ceticismo e pessimismo extremos 
diante de situações ou realidades admissíveis. É uma linha 
de pensamento que exalta de forma radical concepções 
positivistas e materialistas. Consiste na negação de todos os 
princípios religiosos, sociais e políticos. 

Os seus seguidores acreditam que não existe nenhuma 
possibilidade de sentido ou significação da existência 
humana. Para eles não existe nenhuma forma de encontrar 
respostas para as questões correlacionadas. Eles desapoiam 
verdades absolutas, convenções, normas e preceitos morais. 
Nietzsche tinha sua própria percepção niilista, para ele esta 
doutrina tinha decorrências bem mais penetrantes. Segundo 
Nietzsche, o niilismo implica no fim da Divindade Cristã e 
seus princípios. Assim o homem se despede das regras e 
dos valores morais estabelecidos por essas doutrinas. 
É importante considerar que, na obra citada “Assim falou 
Zaratustra”, Nietzsche não faz uso direto do termo niilismo 
na forma substantivada, apesar de usá-lo adjetivado em 
alguns aforismos. Porém, é possível, a partir deste estudo, 
pensar que é com esse olhar sobre a dinâmica histórica da 
cultura ocidental que o filósofo enxerga o niilismo como o 
grande mal que faz o chão onde o ser humano pisa ruir, 
como o mal que se tornou possível porque a humanidade 
passou a viver sob paliativos culturais que a levaram a 
negar a própria vida. Ao fazê-lo, mergulhou neste infinito 
abismo do nada. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 38 12 27 6 
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A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA, 
URBANIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES  
E SUAS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS, 

POLÍTICAS E SOCIAIS – C4-H17 
 
Observa-se na questão uma ilustração de anúncio 
publicitário da década de 1960, que apresenta-se como 
símbolo das transformações ocorridas no Brasil naquele 
período. Tais transformações ocorreram de forma desigual 
no espaço geográfico brasileiro e intensificaram as 
desigualdades regionais.  
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 39 13 28 7 

 
 

  
 
SOCIEDADE E NATUREZA E SUAS INTERAÇÕES 
NO ESPAÇO EM DIFERENTES CONTEXTOS 
HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS – C6-H27 

 
A questão trata da competência seis, isto é, dos impactos da 
interação entre homem e natureza e, mais uma vez, se fazia 
necessário ao caro aluno observar o texto do comando que 
tem na sua essência a pesca predatória (título do texto: 
Pesca industrial provoca destruição na África). 
Claro que, diante desse contexto, a atividade pesqueira 
desenfreada atende à demanda consumista. 
 

Resposta correta: (A) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 40 14 29 8 

 
 

  
 

TRANSFORMAÇÕES TÉCNICAS E 
TECNOLÓGICAS E SEUS IMPACTOS NO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO – C4-H16 

 
A mundialização referida no texto, é um termo muito usual 
no vocabulário do saudoso Milton Santos. Temos no texto, 
palavras que nos remetem à ideia das inovações 
tecnológicas no âmbito da Revolução Técnico-científico 
informacional e claro, o modelo Toyotista é um modelo de 
produção que insere nesse contexto. Todas essas mudanças 
geraram modificações profundas não só na forma de 
produzir como nas relações e formas de trabalho que, aliás, 
menciona o vendedor de refrigerantes (trabalho informal). 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 41 24 7 33 
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CONCEITO DE MODERNIDADE– C1-H3 
 
O fragmento escolhido para esta questão, de autoria de 
Berman, sobretudo, a partir do seu título: Tudo que é sólido 
de desmancha no ar, expõe as contradições existentes no 
que se refere à formulação do conceito contemporâneo de 
modernidade, tem em vista que os processos de crescimento 
e transformações convivem e se dialetizam com fenômenos 
de destruição das identidades, uma forma de 
homogeneização, porém, maculada de contradições. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 42 25 8 34 

 
 

  
 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – C4-H20 

 
O canadense Marshall McLuhan, foi criador da ideia de 
“aldeia global” trouxe para a educação novo enfoque, 
baseado em suas teorias sobre comunicação. “Uma rede 
mundial de ordenadores tornará acessível, em alguns 
minutos, todo tipo de informação aos estudantes do mundo 
inteiro”. Em tempos de internet, essa frase é óbvia. Quando 
foi dita, há 25 anos, parecia extraída de um livro de ficção.  
McLuhan propõe que, até o surgimento da televisão, 
vivíamos na “galáxia de Gutemberg” onde todo o 
conhecimento era visto apenas em sua dimensão visual. Sua 
ideia é simples: antigamente, o conhecimento era 
transmitido oralmente, por lendas, histórias e tradições. 
Quando Gutemberg inventou a imprensa, permitiu que o 
conhecimento fosse mais difundido. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 43 26 9 35 
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ECONOMIA NA PRIMEIRA REPÚBLICA – C4–H18 
 
A questão 43 traz uma ilustração acompanhada de um 
pequeno texto. Por meio dessas fontes é possível perceber 

três indícios: 01 - Tempo em que foi produzido (século XX 
- Início), 02 - O lugar que é representado (França) e 03 - O 
que se quer dizer: (Café do “Brazil” é o melhor de todos os 
cafés). Diante do que a fonte nos diz e do que é evidenciado 
no comando da questão (Papel do Brasil na economia 
mundial), percebe-se o café como ponto principal nos 
documentos. Nesse sentido, refletir sobre o café no 
contexto do início do século XX é compreender sua 
importância na economia nacional sendo, portanto, desde os 
tempos do Segundo Reinado, o principal produto de 
exportação. Assim sendo, o Brasil no século XX apresenta-se 
como fornecedor de produtos agrícolas, destacando uma 
continuidade histórica do modelo colonial exportador. Mesmo 
após a Abolição da escravidão (1888), o Brasil permanece 
agrário, latifundiário e exportador. 
 

Resposta correta: (D) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 44 40 5 31 

 
 

 
 

ESTUDO DAS CULTURAS DO PRESENTE AOS SEUS PROCESSOS HISTÓRICOS – C1-H3 
 
Um texto de profunda reflexão a respeito da cultura e música sertaneja. Tal reflexão vem recheada de mudanças que o espaço 
rural passou e passa, pois, o campo também foi inserido pelas modernizações surgidas no final do século XX e intensificada 
no século XXI. Essa mundialização abrevia a relação espaço e tempo, por tanto, a representação da música atual sofre 
influência do mundo informacional e das novas atividades e funcionalidades desse espaço. 
 
Resposta correta: (B) 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E  

SUAS TECNOLOGIAS 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 45 41 6 32 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS – C4-H18 

 

Observa-se na questão um gráfico que apresenta a situação de queda nos indicadores de fecundidade em alguns países 

incluindo o Brasil, a China, Coreia do Sul, Portugal, EUA e Japão. Destacando a consequência desse fenômeno geográfico na 

dinâmica econômica em relação à oferta de mão de obra no futuro. Portanto, a diminuição da oferta de mão de obra, no item 

A responde corretamente a questão. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 46 58 88 61 

 
 

  
 
PROPRIEDADES FÍSICAS DAS SUBSTÂNCIAS – 

C5-H18 
 
Uma vez que na formulação do spray de pimenta consta a 
capsaicina dissolvida em etanol ou isopropanol, que são 
solventes cuja polaridade é menor que a da água, deduz-se 
que o princípio ativo não se solubiliza bem no meio aquoso, 
dificultando a sua remoção. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 47 59 89 62 

 
 

  
 

ENERGIA, TRABALHO E POTÊNCIA – C3-H8 
 
I) Cálculo da vazão: 

 3 3
AZ AZV 690 m /s V 690 10 kg/s= ⇒ = ×   

 

1) INST(TOTAL)P 14000 MW=  

 INST(TOTAL)
INST

P
P 700 MW

20
= =  

               p/ unidade 
 

2) TOTALP V g h= ⋅ ⋅  

 
3

TOTAL

TOTAL

P 690 10 10 118,4
P 816,96 MW

⇒ = × × ×
⇒ =

 

 

Logo: TOTAL INST(P/UNI)NÃO APROP P P− = −  

NÃO APRO

NÃO APRO

P 816,96 700
P 116,96 MW

−

−

⇒ = −
⇒ =

 

 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 48 60 90 63 
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TECNOLOGIA AMBIENTAL – C8-H30 
 

Os biodigestores são estruturas projetadas e construídas de 

modo a produzir a degradação da biomassa residual sem 

que haja qualquer contato com o ar (condição anaeróbica). 

A contribuição principal deste sistema é que os dejetos, 

resultantes da coleta das fezes dos animais domésticos em 

sacolas biodegradáveis, sejam transformadas em gás, sendo 

o gás metano (CH4) participante da composição do biogás, 

apresentando poder calorífico variando de 5000a 7000 kcal 

por metro cúbico, estabelecendo a produção de energia 

barata e evitando que resíduos sólidos dos animais sejam 

despejados no meio ambiente. 
 

Resposta correta: (A) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 49 46 86 48 

 
 

 
 

OSCILAÇÕES, ONDAS, ÓPTICA E RADIAÇÃO – C1-H1 
 

Para conseguir resolver corretamente esta questão, é necessário reconhecer características e propriedades de fenômenos 
ondulatórios, em especial o efeito Doppler, no contexto das ondas sonoras. 
Segundo Doppler, o observador em relação ao qual uma fonte sonora se aproxima ouve um som de frequência maior do que 
aquela emitida por ela. 
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Além disso, caso essa fonte esteja se afastando do observador, este ouvirá um som de menor frequência. 
Tais fatos podem ser constatados analisando-se a figura presente no enunciado: 
 

 
 

De acordo com o que se observa, λ1 < λ2. 
Além disso, porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda, f1 > f2. 
Diante do exposto, é possível construir o gráfico: 
 

 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 50 47 87 49 
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TERMOQUÍMICA – C7-H25 
 
Através da Lei de Hess (método aditivo de equações termoquímicas) é possível obter o ∆H da reação de trimerização do 
acetileno (C2H2). 
 
1ª Equação: Multiplicada por três (×3): 

0
2 2(g) 2 2(g) 2 ( ) C

153C H O 6CO 3H O H 930 kcal2+ → + ∆ = −ℓ  

 
2ª equação: Invertida 

0
2(g) 2 ( ) 6 6( ) 2(g) C

156CO 3H O C H O H 780 kcal / mol2+ → + ∆ = +ℓ ℓ  

 
Somando as duas equações, obteremos: 

3C2H2(g) → C6H6(ℓ)   ∆H = –150 kcal/mol 

 
A trimerização do acetileno é um processo exotérmico. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 51 67 84 59 

 
 

 
 

FUNÇÕES INORGÂNICAS – C7-H24 
 
O carbonato de bário, insolúvel, ao ser tratado com solução de ácido clorídrico, como sugere o texto, fornece cloreto de bário 
solúvel, conforme a equação: 
 

BaCO3(s) + 2 HCℓ(aq) → BaCℓ2(aq) + H2O(ℓ) + CO2(g) 

 
A presença dos íons bário solúveis, provenientes do cloreto de bário formado, são precipitados pela solução de ácido 
sulfúrico, segundo a equação: 
 

BaCℓ2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2 HCℓ(aq) 

 
Logo, a precipitação de um sólido branco (BaSO4) é a indicação da ocorrência de reação e presença de íons bário solúveis. 
 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Amarelo Amarelo Branco Rosa 

Questão 52 68 85 60 

 
 

 
 

ISOMETRIA – C5-H17 
 
O Bombicol é o feromônio encontrado no inseto “Scrobipalpuloides absoluta” apresentam a mesma condição de existência da 
isomeria ou estereoisomeria cis/trans ou geométrica: 
 

C C

R1

R2

R3

R4
 

 
Com R1 ≠ R2 e R3 ≠R4 

 
Resposta correta: (E) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 53 75 81 50 

 
 

  
 

BIOENERGÉTICA – METABOLISMO 
ENERGÉTICO – C3-H8 

 
A fermentação alcoólica consiste num processo bioquímico 
de QUEBRA PARCIAL da glicose (C6H12O6) a partir de 
processos oxidativos, com baixo rendimento energético. 
Neste mecanismo, leveduras promovem a GLICÓLISE com 
quebra da glicose em 2 (duas) moléculas de PIRUVATO e 
produção de 2 (dois) NADH+H+. Após a glicólise, o 
ÁCIDO PIRÚVICO sofrerá descarboxilação para produção 
do ETANAL (aldeído), com liberação de gás carbônico 
(CO2). Assim, o ETANAL sofre redução à ETANOL 
(álcool), enquanto o NADH+H+ se oxida a NAD+. 
Sendo assim, podemos observar que o processo de 
fermentação ocorre a partir da GLICOSE, havendo a 
necessidade inicial de hidrólise do AMIDO presente no 
MILHO em substratos utilizáveis pelo fungo. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 54 76 82 51 

 

 
 

  
 
O CALOR E OS FENÔMENOS TÉRMICOS – C3-H8 

 
De acordo com o enunciado, a potência térmica dissipada 
no arrefecimento será o dobro de 1MW, portanto, 2MW: 
 

Pottérmica = 2MW = 2 · 106W = 2 · 106 J/s 
 
Pela definição de potência média, pode-se equacionar: 

Pottérmica = águaQ

t∆
 

onde Qágua corresponde à quantidade de calor que será 
recebida pela água do rio. Portanto: 
 

Pottérmica = 
m c

t

⋅ ⋅ ∆θ
∆

 
 

onde ∆θ corresponde à elevação da temperatura. Note-se 

que o fluxo de água em kg/s corresponde à razão 
m

t∆
.  

Por isso: 
m

t∆
= térmicaPot

c⋅ ∆θ
 

Foram fornecidos os dados: 
 
Pottérmica = 2 · 106J/s 
 

kJ J
c 4 4000

kg ºC kg ºC
= =  

 

∆θ = 3 ºC 
 
Substituindo: 

6m (2 10 J/s)
167 kg / s

t J
4000 (3 ºC)

kg ºC

⋅
= ≅

∆  
 
 

 

 
Resposta correta: (C) 
 



  
   

 OSG.: 110845/16
32 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 55 77 83 52 

 
 

  
 

OSCILAÇÕES – C1-H1 
 

Observando o gráfico 2, a faixa de frequências graves 
temos: (63Hz – 250Hz). 
Já no gráfico 1, nesta faixa de frequência teremos: 
 

 
Notem que o nível de intensidade sonora diminui nesta 
faixa de frequência e consequentemente a intensidade 
também diminui. 
 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 56 55 78 53 

 
 

  
 
METABOLISMO ENERGÉTICO – RESPIRAÇÃO 

C8-H29 
 
O pesquisador desenvolveu uma nanopartícula com 
capacidade de transportar uma proteína bloqueadora do 
ciclo de Krebs (ciclo do ácido cítrico). O objetivo do 
trabalho de pesquisa é cortar o aporte energético e destruir 
células cancerosas. Considerando que a proteína 
bloqueadora impede a ocorrência do ciclo de Krebs e 
compreendendo que sua ocorrência se dá na MATRIZ 
MITOCONDRIAL, o pesquisador estabelece que o 
peptídeo sinal é endereçado para a MITOCÔNDRIA. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 57 56 79 54 
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OSCILAÇÕES E ONDAS – C1-H1 
 
Nessa questão, após a reflexão da onda ultrassônica, a 
mariposa será fonte e o morcego, observador. 
 
Observe a figura: 

 
 
A intensidade do som recebido pelo morcego é 
inversamente proporcional ao quadrado da distância: 

 

fonte
2

Pot
I

4 D
=

π
 

 
Devido ao fato de a distância estar aumentando, a 
intensidade está diminuindo. 
O tempo de retorno do som envolve uma distância 
percorrida 2D: 

2D
t

Vsom
∆ =  

 
Pela equação, o fato de a distância estar aumentando 
implica que o tempo de retorno está diminuindo. 
Finalmente, devido ao efeito Doppler, havendo afastamento 
à velocidade constante, a frequência recebida pelo 
morcego está constantemente diminuída. 
A opção correta deveria contemplar: 
• intensidade diminuindo (gerúndio) 
• tempo de retorno aumentando (gerúndio) 
• frequência percebida diminuída (particípio) 
 
A opção que mais se aproxima disso é o item A. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 58 57 80 55 

 
 

 
 

CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO – C7-H25 
 
A partir da reação dada, é possível determinar se há 
excesso: 

 

3 3CH Br NaOH CH OH NaBr

142,5g 80g 32g

+ → +
↓ ↓ ↓  
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Cálculo da massa de NaOH necessário para reagir com todo 
o CH3Br 

NaOH
3

40g NaOH
m

95g CH Br
= 3142,5g CH Br×  

NaOHM 60g NaOH=  

 
Dessa forma é possível concluir que o NaOH está em 
excesso e o CH3Br é o reagente limitante. Como foi 
produzido 1 mol de metanol (32 g) e consumido 1,5 mol de 
brometo de metila (142,5 g), o rendimento molar, em 
percentual, será dado por: 

produto

limitante

n
R 100%

n

1 mol
R 100%

1,5 mol

R 66,6% ou aproximadamente 67%

= ×

= ×

=

  

 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 59 61 68 64 

 

 
 

  
 

FÍSICA – C2-H5 
 

Cálculo de RAB 

 

 
 
 
⇒ 

 

Logo:  

 
AB

AB

1 1 1 1

R 5 20 20

10
R K

3

= + +

⇒ = Ω

 

 
Cálculo de RBC 

 

 
 
 
⇒ 

 
Logo: 

 BC
10 14 140 35

R K
10 14 24 6

×
= = Ω

+  

Então: 

 AB

BC

10
R 43 .

35R 7
6

= =  

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 60 62 69 65 

 
 

 
 

LIGAÇÕES QUÍMICAS – C5-H18 
 

Carvão e benzeno são materiais apolares. Assim sendo, 
entre esses materiais ocorrem interações do tipo dipolo 
induzido – dipolo induzido. 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 61 52 75 72 

 

 
 

  
 

DINÂMICA DE POPULAÇÕES – C4-H15 
 

A investigação do papel da predação por peixes na 
densidade e tamanho das presas permitiu o estabelecimento 
de um experimento com a análise e controle de populações 
de espécies exóticas em costões rochosos. Na área com tela, 
há impedimento do acesso dos peixes ao alimento e na área 
sem tela os peixes apresentam livre acesso.  
Observando a tabela, percebe-se que na área de acesso livre 
dos peixes, temos uma diminuição da densidade de Cracas 
e Mexilhões. No entanto, em relação as Cracas, houve 
diminuição do tamanho médio dos indivíduos, indicando 
preferência predatória pelos organismos de maior porte. Em 
relação aos mexilhões, tivemos aumento médio dos 
indivíduos, referendando uma predação especial pelos 
animais pequenos.   
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Branco Amarelo Azul Rosa 

Questão 62 53 76 73 

 
 

  
 

FLUXO DE MATÉRIA E ENERGIA – C3-H9 
 
Em uma cadeia alimentar, os organismos que ocupam o  
1º nível trófico são responsáveis em promover a síntese de 
matéria orgânica a partir de uma fonte inorgânica de 
carbono (CO2), de uma fonte de hidrogênio e doador de 
elétrons (H2O) e da transformação de energia luminosa em 
energia química. Processo conhecido como fotossíntese, ele 
permite a retirada do carbono na forma inorgânica para a 
forma orgânica, permitindo seu fluxo através dos níveis 
tróficos. A realização deste processo na cadeia alimentar 
mencionada é de responsabilidade do filoplâncton. 
 

Resposta correta: (A) 



  
   

 OSG.: 110845/16
36 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 63 54 77 74 

 
 
 
 

  
 

O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO DE LEIS FÍSICA – 
C5-H17 

 
Entre os instantes da detecção do problema e o ato de pisar 
no freio, o veículo manterá o mesmo módulo da velocidade. 
Após o ato de pisar no freio o valor da velocidade diminui 
“não” uniformemente com a distância, pois não se trata de 

uma função do 1º grau decrescente ( )2
0V v 2ad ,= − até 

parar. (Veja figura abaixo) 
 

 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 64 78 72 56 
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ELETROQUÍMICA – C5-H18 
 

A diferença de potencial (ddp) pode ser calculada pela 
subtração dos potenciais das semirreações catódica e 
anódica, respectivamente. Sabendo que a semirreação de 
maior potencial é a catódica, temos: 
 

cátodo ânododdp E E 0,8 ( 0,3) 1,1 V.= − = − − =  
 

Como a ddp a ser obtida é de 4,4 V, serão necessárias 4 
biocélulas de acetato. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 65 79 73 57 

 
 

  
 

ECOLOGIA – NICHO ECOLÓGICO – C4-H15 
 

Para que possamos localizar em um determinado organismo 
uma substância específica, devemos primeiro identificar seu 
modo de atuação no meio ecológico, ou seja, seu nicho 
ecológico. Assim, morcegos hematófagos seriam os seres 
de escolha. Isto se deve ao fato de que, para poderem retirar 
com eficiência sangue de suas presas, devem possuir na sua 
saliva uma substância anticoagulante. Dessa forma, 
podemos explorar o potencial terapêutico dessa molécula, 
objetivando o tratamento de distúrbios de coagulação. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 66 80 74 58 

 

 
 

  
 
CINEMÁTICA – ASSOCIAÇÃO DE MOVIMENTO, 

EQUILÍBRIO E A DESCORBERTA DE LEIS 
FÍSICAS – C6-H20 

 
Engrenagens A e B (Associação por contato) 
 
VA = VB  ⇒ 
ωA ⋅ RA = ωB ⋅ RB ⇒ 
2 ⋅ π ⋅ fA ⋅ RA = 2 ⋅ π ⋅ fB ⋅ RB ⇒ 
  
Como o perímetro é proporcional ao número de dentes, 
temos que: 
2 ⋅ π ⋅ RA ⋅ fA = 2 ⋅ π ⋅ RB ⋅ fB ⇒ 
 
  nºdentes ⋅ fA   =   nºdentes ⋅ fB ⇒ 
          A                               B 
24 · 18 = 72 · fg ⇒ 
 
fB = 6 RPM 
 
Engrenagens B e C (Associação por eixo) 
 
fB = fC = 6 rpm 
 
Engrenagens C e D (Associação por contato) 
 
vC = vD = ⇒ 
ωC ⋅ RC = ωD ⋅ RD ⇒ 
 

2 ⋅ π ⋅ RC ⋅ fC = 2 ⋅ π ⋅ fD ⋅ RD ⇒ 
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nºdentes ⋅ 6 = nºdentes ⋅ fD ⇒ 
        C                        D 
 
36 ⋅ 6 = 108 ⋅ fD ⇒ 

fD = 2 RPM 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 67 83 60 75 

 
 

  
 
TRANSFORMAÇÕES FÍSICAS DA MATÉRIA – C5-H18 
 
As transformações físicas envolvendo os estados de 
agregação da matéria – sólido, líquido e gasoso – implicam 
em modificações no arranjo ou distribuição espacial das 
partículas, devido a alterações na intensidade ou na 
quantidade de interações atrativas entre essas partículas. 
 
Resposta correta: (D) 
 
 
 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 68 84 61 76 

 
 

  
 
SOLUÇÕES (UNIDADES DE CONCENTRAÇÃO) – 

C7-H26 
 
De acordo com os dados do texto, para cada 1 L de etanol 
produzido, são gerados 18 L de vinhaça, que contém: 357 mg/L 
de nitrogênio, 60 mg/L de fósforo e 2034 mg/L de potássio, 
respectivamente. Sendo assim, a massa de fósforo obtida a 
partir de 27.000 L de etanol é: 
 

m = 
60 mg P

1 L vinhaça

18 L vinhaça
×

1 L etanol
27.000 L etanol×  

m = 29.160.000 mg P 

m 29,16 kg P=  Aproximadamente, 29 kg de fósforo. 

 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 69 85 62 77 
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CICLOS BIOGEOQUÍMICOS – CICLOS DO 
NITROGÊNIO – C3-H9 

 
Segundo a questão, níveis elevados de dióxido de carbono 
na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. 
Dessa forma, haverá uma redução no teor de proteínas uma 
vez que o nitrato será responsável pela composição de 
aminoácidos. Esses aminoácidos são monômeros de 
proteínas.  
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 70 86 63 78 

 
 

 
 

RADIOATIVIDADE – C6-H22 
 
A datação com carbono-14 é baseada no conhecimento da 
proporção desse isótopo do elemento carbono presente no 
ambiente. Em organismos vivos, a proporção é mantida 
constante e em equilíbrio com a do ambiente. Com a morte 
do indivíduo, o carbono-14, que é instável, sofre 
decaimento e a proporção vai se reduzindo continuamente. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 71 48 64 87 

 

 
 

 
 

BIOMAS TERRESTRES – MANGUEZAL – C8-H28 

 

O substrato do manguezal, apesar de ser rico em matéria 

orgânica e nutriente, é hipersalino e hipóxico, com isso o 

mangue desenvolveu adaptações para esse ambiente: raízes 

que se expandem verticalmente, folhas que têm glândulas 

para eliminar o excesso de sais e folhas que podem 

apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por 

evaporação. 

 

Resposta correta: (D) 
 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 72 49 65 88 
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FRACIONAMENTO DE MISTURAS – C5-H19 
 
A aromatização da sala indica que o vapor d’água extrai o 
princípio ativo das folhas de capim-cidreira e eucalipto, 
levando esse princípio ativo para a fase gasosa. No 
ambiente da sala, parte do vapor condensa, dispersando-se 
no ar na forma de pequenas gotas de solução aquosa 
contendo o princípio ativo das folhas vegetais. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 73 50 66 89 

 
 

  
 
ECOLOGIA – CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 

DOS ECOSSISTEMAS – C3-H8 
 
Os sistemas agroflorestais são consórcios de culturas 
agrícolas com espécies arbóreas que podem ser utilizados 
com o objetivo de promover a recuperação de áreas 
degradadas. Esta estratégia de conciliação entre 
recuperação ambiental e produção agrícola promove uma 
produção diversificada (maior diversidade) com aumento 
da matéria orgânica. 
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 74 51 67 90 

 

 
 

  
 
FENÔMENOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS – 

C2-H5 
 
Observe o circuito abaixo 

 

 
 
Analise: 
1. A corrente que sai da bateria (IA) tem a mesma 

intensidade da corrente que chega (IE) 
 Logo: IA = IE 
 
2. Como as lâmpadas L1 e L2 estão submetidas à mesma 

d.d.p, pois estão em paralelo e possuem resistências 
elétrica de mesmo valor, elas serão percorridas por 
corrente elétrica de mesma intensidade. (IC = ID) 

 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 75 87 70 46 

 
 

 
 
 

BOTÂNICA – FISIOLOGIA VEGETAL – C4-H14 

 

O que garante o transporte de seiva bruta (seiva xilêmica) através dos vasos lenhosos é a transpiração. A transpiração é a 

perda de água na forma de vapor que ocorre pela superfície corporal de plantas e animais. Nas plantas, a transpiração gera 

forças de coesão e tensão que arrastam a seiva mineral desde as raízes até as folhas.    

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 76 88 71 47 

 
 

 
 

 REAÇÕES ORGÂNICAS – C7-H24 
 
A reação entre metóxido de sódio e brometo de metila é dada por: 
CH3O– + Br–CH3 → CH3–O–CH3 + Br–. 
A função orgânica formada na substituição nucleófila é um éter. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 77 69 58 81 
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O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E A DESCOBERTA DAS LEIS FÍSICAS – C5-H17 

 

Observando a tabela, verificamos que durante o primeiro segundo o carrinho 1 percorre uma distância de 15 cm, 

apresentando, portanto, uma velocidade de 15 cm/s. Já o carrinho 2 permanece em repouso. Durante o intervalo de 8 a 11 

segundos, temos que os dois corpos percorrem a mesma distância de 15 cm, apresentando velocidades iguais a 5 cm/s, 

seguindo juntos após a colisão inelástica. 

Sabemos que em uma colisão mecânica, temos a conservação da quantidade de movimento: 

 
Qantes = Qdepois ⇒ 
m1 ⋅ v1 = (m1 + m2) ⋅ v’ ⇒ 

150 ⋅ 15 = (150 + m2) ⋅ 5 ⇒ 

150 ⋅ 3 = 150 + m2 ⇒ 
450 − 150 = m2 ⇒ 
m2 = 300 g 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Branco Amarelo Azul Rosa 

Questão 78 70 59 82 

 
 

 
 

EQUILÍBRIO IÔNICO (ÁCIDO E BASE) – C7-H27 

 

Os gases poluentes causadores da chuva ácida, gerados na combustão dos pneus, devem ser borbulhados em soluções 

alcalinas para serem neutralizados. O equilíbrio básico de maior constante de equilíbrio (maior Kb), é encontrado na hidrólise 

do hidrogenofosfato de potássio. Dessa forma, essa solução é a mais eficaz para remover esses gases. 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 79 81 56 70 

 
 

 
 

ANTÍGENOS E ANTICORPOS – C4-H14 

 

As vacinas são soluções contendo antígenos específicos, estimulando linfócitos B inativos a sofrerem expansão clonal, 

gerando plasmócitos secretores de imunoglobulinas (anticorpos). Isto se caracteriza como sendo um mecanismo de 

imunização ativa artificial. 

Assim, ao observarmos a imagem, os probióticos também atuam estimulando a produção de imunoglobulinas (4) de forma 

similar ao mecanismo de vacinação. 

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 80 82 57 71 

 
 

 
  

TECNOLOGIAS AMBIENTAIS – C3-H10 

 

De acordo com os estudos do IPCC, a temperatura do planeta pode subir quase 5 °C até o fim do século XXI. A influência da 

atividade humana seja a principal causa do aquecimento global. 

O órgão também revisou para cima as previsões sobre o aumento do nível do mar, uma das principais consequências do 

aquecimento global. Segundo o IPCC, a elevação das águas pode ficar entre 26 cm, no melhor cenário, e 82 cm, na pior 

estimativa, durante o século XXI. Dessa forma, a criação de diques de contenção em regiões costeiras representa uma 

racional estratégia de adaptação. 

A construção de usinas eólicas, o tratamento de resíduos sólidos, aumento da eficiência dos veículos e adoção de agricultura 

sustentável de baixo carbono são medidas preventivas. 

 

Resposta correta: (E) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 81 71 52 83 

 

  
 

ESTRUTURA DE MOLÉCULAS  
ORGÂNICAS – C7-H24 

 
A testosterona apresenta como grupo X uma hidroxila, 
grupo polar que lhe confere menor afinidade por 
substâncias apolares. Assim, a testosterona possui uma 
lipofilia menor do que os compostos contendo H ou CH3 
como grupo X, os quais conferem menor polaridade às 
moléculas. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 82 72 53 84 
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O MOVIMENTO, O EQUILÍBRIO E A 
DESCOBERTA DE LEIS FÍSICAS – C6-H20 

 

 
 
Cálculo do atrito estático máximo: 
 

MÁX MÁX

MÁX

Fate N  Fate 0,8 30000 
 Fate  24000 N

= µ ⋅ ⇒ = ⋅ ⇒
⇒ =

 

Para que o navio entre em movimento o mesmo deve 
receber a ação de uma força de módulo T > FateMÁx. 
 
2n · F > Fatemáx. 

2n > emáx.Fat

F
 

2n > 60  
 
Como: 
23 = 8 
24 = 16 
25 = 32 
26 = 64 
 

Portanto o número mínimo de polias móveis deve ser  
n = 6 polias. 
 

Resposta correta: (B) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 83 73 54 85 

 
 

  
 

DIVISÃO CELULAR 
 
Na meiose I, na prófase I, no paquíteno ocorrem quebras 
nas cromátides de cromossomos homólogos emparelhados, 
logo seguidas por soldaduras de reparação. Esse fenômeno, 
que leva à troca de pedaços entre tais cromossomos, 
denomina-se de crossing-over ou permutação. 
A permutação tem importante papel biológico, pois a troca 
de fragmentos entre cromátides não irmãs aumenta as 
misturas genéticas (recombinação gênica), levando a uma 
maior variedade de gametas formados por um indivíduo. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 84 74 55 86 
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O CALOR E OS FENÔMENOS TÉRMICOS – C6-H21 
 
Na primeira atividade a bandeja de alumínio parece mais 
fria, porque o alumínio conduz melhor o calor do que o 

plástico, transferindo mais rapidamente o calor da mão do 
aluno para o alumínio. Porém, como informa a questão, as 
bandejas estão em equilíbrio térmico, portanto à mesma 
temperatura. 
Concluímos, então, que na segunda atividade proposta pelo 
professor, o gelo receberá calor mais rapidamente da 
bandeja de alumínio, e por isso a taxa de derretimento do 
gelo sobre esta bandeja será maior.    
 
 
Resposta correta: (A) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 85 89 50 79 

 
 

 
 
  

PROPRIEDADES DAS SUBSTÂNCIAS – C5-H17 

 

A parte polar do tensoativo, representada esquematicamente por um círculo, interage bem com a água. Essa extremidade da 

estrutura do tensoativo fica, então, voltada para a água, enquanto a cadeia carbônica, lipofílica (hidrofóbica), orienta-se para 

fora do meio aquoso.  

 

Resposta correta: (C) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 86 90 51 80 

 
 

 
 

OSCILAÇÕES E ONDAS – C6-H22 

 

A figura mostra uma onda estacionária na qual se podem observar ventres de vibração e nós. 

Nos ventres ocorre interferência construtiva, e a vibração apresenta máxima amplitude. 

Nesses pontos ocorre o maior aquecimento da manteiga, a ponto de derretê-la: 

 

 
 

Logo, os pontos de manteiga derretida podem ser I, III e V. 

A opção A é a correta. 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 87 63 46 66 

 
 

  
 
FUNÇÕES VITAIS DOS SERES VIVOS – C4-H14 

 
A reabsorção de água nos rins é controlada pelo hormônio 
antidiurético (ADH), também denominado de vasopressina. 
Esse hormônio é sintetizado no hipotálamo e armazenado 
na parte posterior da hipófise (neuroipófise), que o libera no 
sangue. Na patologia denominada diabetes insipidus há 
uma redução da secreção do ADH, aumentando o processo 
de diurese, levando à desidratação do organismo 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 88 64 47 67 

 
 

  
 
FENÔMENOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS – C6-H21 

 

Um ímã elementar comporta-se de forma semelhante a uma 

bússola, alinhando-se ao campo magnético do local no qual 

se encontra: 

 

 
 

Caso esse campo alterne o sentido, essa pequena bússola irá 

rotacionar, acompanhando o sentido do campo. 

Assim, nessa questão, a alternância do campo magnético 

provocará o giro das nanopartículas de forma agitada. Tal 

agitação provoca a transferência de energia térmica para a 

célula, que ocorre através de forças de natureza 

eletromagnética, que o autor da questão chamou de “atrito” 

no item B. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 89 65 48 68 
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FORÇAS INTERMOLECULARES – C6-H21 
 
A taxa média de aquecimento do solvente é dada pela 

expressão: 
T

.
t

∆
∆

 Aquela curva mais horizontal ou paralela 

ao eixo da abscissa é a que possui menor inclinação, 
tendendo a zero. Neste caso, temos o n-hexano ou 

3 2 2 2 2 3CH CH CH CH CH CH− − − − − .   

 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 90 66 49 69 

 
 

  
 

SISTEMÁTICA E AS GRANDES LINHAS 
DA EVOLUÇÃO DOS SERES VIVOS – C4-H16 

 
A base bioquímica da vida é uma forte evidência que esta 
se desenvolveu a partir de uma ancestralidade comum que 
deu origem a todos os seres vivos. 
 
Resposta correta: (E) 
 
 
 
 
 
 
 

����ANOTAÇÕES 
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REDAÇÃO 
 

 

 
 

 
 

CAMINHOS PARA COMBATER A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL 
 
 A prova de Redação do Enem 2016 abordou o tema “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, o qual 
foi amplamente discutido pela equipe de Redação do Farias Brito, sendo apresentado na apostila, no módulo “Da leitura à 
escrita” e em uma das propostas do Laboratório de Redação (Caderno 2). 
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 Nesse contexto, a prova exigia do candidato a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo, para o qual há a 
necessidade de obedecer à estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. 
 Na introdução, os candidatos deveriam apresentar ao avaliador que entenderam o tema que foi proposto pela prova, além 
de elaborar uma tese, ou seja, um posicionamento sobre a temática. Nessa perspectiva, como o tema tratava uma situação-
problema, seria interessante abordar a necessidade de combate e prevenção à intolerância religiosa no Brasil, sendo este um 
problema persistente e gerador de diversas consequências deletérias à sociedade. 
 No desenvolvimento, há necessidade de comprovar o posicionamento apresentado na introdução, bem como ilustrar a 
argumentação com um repertório sociocultural das diversas áreas do conhecimento. Para isso, o aluno poderia articular uma 
estrutura argumentativa com causas e consequências, diversificando os âmbitos sociais de atuação, como o Governo e as 
instituições formadoras de opinião, por exemplo, família, escola e mídia. 
 O governo, por exemplo, tem contribuído para a continuidade do problema, já que pouco divulga os âmbitos de 
denúncia, como o Disque 100, o que tem gerado um sentimento de impunidade, mesmo com todos os dispositivos legais para 
combate dessa situação de intolerância. Para comprovar isso, o candidato pode mencionar o caso de uma garota de 11 anos 
que foi apedrejada ao sair de um culto de Candomblé. Isso comprovaria o que os textos motivadores apresentam de que as 
religiões de matriz africana são as que mais sofrem com o preconceito. Ademais, seria interessante uma referência histórica 
que apresente que o problema é algo ocasionado desde a época da escravidão, com a marginalização da cultura africana. 
Outra referência interessante seria fazer um paralelo comparativo com o Holocausto nazista, que seria uma forma extrema de 
intolerância ocorrida na história mundial, com a finalidade de apresentar que esse problema não é restrito ao contexto 
brasileiro. 
 Além disso, outra problematização possível seria abordar as falhas das instituições formadoras de opinião, como escola, 
mídia e família, já que, ao não ser apresentada a diversidade religiosa do Brasil, o desconhecimento pode ser gerador de 
intolerância. Outrossim, a família e a escola falham ao não desenvolverem corretamente as relações morais e éticas nas 
crianças e nos jovens, sendo este problema um gerador de diversas formas de intolerância. 
 Em virtude disso, são frequentes casos de agressões físicas e verbais, principalmente com os adeptos de certas religiões. 
Outra problematização possível é o fato de estarem ocorrendo várias formas de discursos de ódio, propagados nas redes 
sociais, de modo a incitar a violência e o ódio entre as religiões, gerando um círculo vicioso motivador, inclusive, de outras 
formas de intolerância.  
 Por fim, a conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Para isso, o 
candidato deve preocupar-se em detalhar bem as intervenções e articulá-las com as problematizações discutidas no 
desenvolvimento, com o fito de mostrar os “caminhos de combate” exigidos pela proposta de redação. Uma primeira solução 
possível seriam ações governamentais tanto na prevenção quanto no combate a essa situação, como veiculação de campanhas 
de conscientização, ampliação e divulgação das formas de denúncia e a criação de uma delegacia específica para tratar esse 
crime de maneira mais eficaz, diminuindo, assim, a sensação de impunidade. Outra solução seria envolver as instituições 
formadoras de opinião para, por meio da família, por exemplo, melhor formar a ética e a moral dos jovens, para que estes 
sejam mais tolerantes em face das diferenças. Ademais, as escolas e a mídia poderiam apresentar a diversidade religiosa do 
Brasil, de modo a informar e conscientizar sobre a necessidade de respeito, por meio de aulas, palestras e ficções engajadas, 
como novelas e documentários. Para reforçar a exequibilidade dessa intervenção, o aluno poderia fechar com uma citação de 
Pitágoras: “Eduque as crianças e não será necessário castigar os adultos”. 
 Desse modo, o Enem trouxe a reflexão sobre os problemas gerados pela intolerância religiosa, levando os candidatos a 
pensarem e a se conscientizarem sobre essa situação deletéria à sociedade, com o fito de proporem intervenções cidadãs. 
 

“IMAGINE” 
 
 No contexto da realidade social brasileira, a intolerância religiosa tem-se revelado uma prática constante em razão dos 
muitos casos de violência cometida em nome da fé e à revelia da lei. Trata-se de um problema cultural cuja solução passa 
pela educação e pelo cumprimento da lei. Dessa forma, por ser a intolerância religiosa um ato que fere a dignidade humana e 
a liberdade de expressão, é imprescindível que a sociedade e o Estado se mobilizem a fim de proporcionar tratamentos 
contínuos e preventivos contra essa forma de violência. 
 Com efeito, fatos históricos mostram que a discriminação e a intolerância religiosa foram e são responsáveis por 
guerras, fratricídios, genocídios, holocaustos, por divisões entre famílias e ódios milenares. Isso se deve, sobretudo,  
à ausência de uma educação que valorize o respeito ao outro, o que faz surgir o indivíduo intolerante, de mente fechada, de 
espírito enrijecido, ressentido e engessado. Por isso, sem educação de valores, facilmente surgem dogmatismos e fanatismos, 
os quais não diferem muito do fundamentalismo ideológico que levou a Alemanha ao Holocausto e à Guerra. É por isso que a 
educação constitui ferramenta valiosa para o combate dessa problemática. É oportuno lembrar, nesse sentido, o destaque da 
jovem paquistanesa Malala Yousafzai, que ganhou notoriedade mundial e recebeu o prêmio Nobel da Paz por ter feito da 
educação uma arma poderosa para libertação de seu povo. 
 Nesse sentido, Paulo Freire explica que ensinar exige aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação e 
respeito à autonomia do educando. O patrono da educação brasileira também salienta que a educação é ideológica, portanto 
para modificar o quadro da intolerância faz-se necessário que o ato de educar tenha uma ideologia pró-tolerância, pró-
respeito, pró-alteridade. Assim, é imprescindível que haja coerência, constância, exemplificação na conduta de pais e mestres. 
Aos educadores convém lembrar que ninguém pode educar outrem sem primeiro educar a si mesmo. Na mesma linha de 
pensamento, refletia Napoleão Bonaparte: “A educação de um filho deve começar vinte anos antes de ele nascer.”  
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 Vale destacar, ainda, que as escolas precisam trabalhar mais a generosidade, a capacidade de empatia e de compreensão, 
de amor e fraternidade entre os alunos, quotidianamente, num processo que envolva o comprometimento de toda a sociedade, 
ideia muito bem explicitada por Nelson Mandela: “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem 
ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 
amar.” 
 Outro caminho para a superação dessa forma de violência inclui a detectação e a denúncia de sua existência bem como a 
consequente exigência do cumprimento da Lei. Casos como o da criança adepta do Candomblé apedrejada no Rio de Janeiro 
precisam ser apurados pela Justiça e levados a público para a conscientização social. Com isso, pode-se prevenir sua recidiva 
e evitar o surgimento de novos casos. A falta, porém, de uma delegacia especializada constitui uma lacuna que poderia ser 
preenchida para estimular denúncias e diminuir a sensação de impunidade que abre espaços a crimes dessa natureza. Convém 
ainda salientar que, segundo Montesquieu, “Não foi a multiplicidade de religiões que produziu as guerras religiosas, foi o 
espírito de intolerância que animava aquela que se julgava dominante.” É esse espírito de proselitismo que precisa ser 
combatido, pois ele atua como um câncer a destruir as células sociais, fazendo sucumbir todo o organismo, como tem feito o 
Estado Islâmico ao redor do mundo. 
 Em face disso, é imprescindível combater a intolerância religiosa a fim de promover a paz. Em primeiro lugar, compete 
à Família e à Escola educar para a tolerância, a compreensão e a empatia, num processo que envolva desde os mais idosos aos 
recém-nascidos, visto que é do berço que se começa a educar o ser. Logo, se não se educar cotidianamente a sociedade para o 
respeito mútuo e para a tolerância, jamais terá fim o preconceito, a discriminação e a intolerância. Em segundo lugar, cabe ao 
Estado fazer cumprir o que determina a Constituição Federal no artigo 5° e punir com rigor os infratores. Aos cidadãos cabe 
denunciar a intolerância ou discriminação e cobrar dos órgãos competentes o cumprimento da lei. Desse modo, no Brasil, as 
diferenças serão verdadeiramente respeitadas, a diversidade cultivada e a intolerância banida em favor de “uma irmandade de 
homens dividindo o mundo em paz”, como sonhou John Lennon na sua famosa música “Imagine”. 
 

 
LINGUAGENS, CÓDIGOS E 

SUAS TECNOLOGIAS 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 91 93 94 93 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H6 
 
O texto trata de uma pesquisa desenvolvida pela 
Universidade de Wollongong, na Austrália, que anunciou a 
criação de uma espécie de “bio-tinta” que poderia vir a ser 
um passo adiante na direção da impressão de pele e tecido 
humanos em uma impressora convencional (jato de tinta), o 
que está de acordo com a alternativa que diz que a mais 
promissora perspectiva no campo da tecnologia para 
cirurgias é o desenvolvimento de uma tinta para produzir 
pele e tecidos humanos finos. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 92 94 93 91 
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H7 
 
O anúncio em questão traz orientações à população do 
estado americano de Connecticut acerca do que fazer em 
caso de alguma catástrofe que possa atingir o local. 
O anúncio traz como exemplos algumas tragédias ocorridas 
no mundo, tais como uma pandemia de gripe, o ataque 
terrorista de 11 de setembro, o terremoto do Haiti, o furacão 
Katrina e o acidente nuclear de Chernobyl, como uma 
forma de indicar que a população local precisa apenas clicar 
no link disponível no anúncio para saber exatamente o que 
fazer em caso de uma catástrofe e aprender a viver 
preparada para o pior. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 93 91 92 94 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H7 

 

O título do texto sugere que o tema em questão se refere a 

uma universidade italiana que decidiu mudar (switch) seu 

idioma para inglês. Ao procedermos a leitura, temos a 

informação de que a referida universidade, Politecnico di 

Milano, resolveu que, a partir de 2014, a maior parte dos 

seus cursos, incluindo todos os de graduação, seriam 

lecionados em inglês ao invés de italiano, como uma forma 

de evitar que a universidade ficasse isolada das “águas da 

globalização” e perdesse, assim, competitividade como uma 

instituição internacional. A universidade acredita que a 

única forma de evitar tal isolamento é lecionando aulas na 

língua inglesa. 

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 94 92 91 92 

 
 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H8 

 

A música Ebony and Ivory (Ébano e Marfim) de autoria de 

Paul McCartney e Steve Wonder faz uma metáfora entre as 

teclas do piano, feitas de ébano (uma espécie de madeira 

escura) e marfim (material extraído das presas dos 

elefantes), que se relacionam harmonicamente no teclado, 

como os seres humanos, que poderiam viver da mesma 

forma, perguntando a Deus porque não conseguimos tal 

harmonia (Oh Lord, why don’t we?), usando tal metáfora 

para defender o respeito étnico entre os indivíduos. 

 

Resposta correta: (E) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 95 95 95 95 

 
 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H5 e H7 
 
O termo BOGOF (buy one, get one free) é usado como um 
acrônimo para fazer referência a promoções de 
supermercados em que o cliente compra um produto e leva 
outro de graça. O termo, conforme estabelece a passagem, 
pode ser usado tanto na função de substantivo, como 
também na de adjetivo. Dessa forma, o termo em questão é 
utilizado para anunciar mercadorias em promoção. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 91 91 92 95 

 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H5 
 
A notícia publicada no jornal argentino Página 12 cita 
comentários de Estela Carlotto, presidente da associação 
das Avós da Praça de Maio, com relação a uma decisão do 
tribunal argentino. No contexto, a expressão idiomática 
“una de cal y otra de arena” faz referência a: 
 

“La frase una de cal y otra de arena es usada como 
recurso para aludir a algo bueno y algo malo, y se plantean 
la cuestión siguiente: ¿Cuál es la buena, la cal o la arena? 
Lo cierto es que el verdadero significado o sentido de la 
expresión no es la dicotomía entre algo bueno y algo malo, 
sino que entre dos cosas totalmente distintas. La cal y la 
arena se anteponen como materiales totalmente opuestos, 
que nada tienen que ver el uno con el otro, por lo que al dar 
una de cal y otra de arena se está dando algo totalmente 
antagónico en cada caso. Como lo bueno y lo malo son 
términos también opuestos, no es incorrecto utilizar la frase 
con ese sentido, pero siempre recordando que no hace 
mención a algo negativo o positivo, sino distinto.” 
(http://siempreconectado.es/que-significa-una-de-cal-y-
otra-de-arena-realmente/) 
Desta forma, a frase “una de cal y otra de arena” indica que, 
para Estela Carlotto, a situação inclui aspectos positivos e 
negativos de forma alternada, ao afirmar: “O que nos parece 
ruim, é a limitação temporal que permitirá que a comparação se 
faça somente com um grupo de famílias.”. E, ainda: “Por que 
todos os demais casos sempre se comparam com o banco de 
dados genéticos e este não?”. Então, a expressão usada refere-se 
ao fato da decisão judicial ser parcial, ou seja, há uma clara 
ironia relativa à parcialidade da justiça argentina nessa ação. 
 

Resposta correta: (C) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 92 92 91 94 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H6 

 

O texto de Júlio Cortázar, autor argentino cuja obra 

representa parte do crescimento da literatura 

hispanoamericana constitui, na verdade, uma reflexão sobre 

a obsessão que temos com respeito ao tempo, sobre como o 

tempo se agarra ao nosso pulso, literalmente, 

transformando-nos em escravos. Fala, ainda, sobre como o 

relógio, que cremos possuir, termina possuindo-nos a nós 

humanos, e não o contrário (No te regalan un reloj, tú eres 

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj). 

Desta forma, o autor convida o leitor a refletir sobre a 

coisificação do ser humano. Pois, Júlio Cortázar nos 

adverte sobre uma realidade que se extende a outros 

objetos. Os objetos são para o homem, a questão é se o 

homem é objeto para as novas existências subjetivas. 

 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 93 95 94 91 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H8 
 
O poema de José Antonio Flores Farfán, intitulado “Agua”, 
retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem 
um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela cautela 
no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. 
O autor, que é professor investigador do Centro de 
Investigações e Estudos Superiores de Antropologia Social, 
demonstra todo o seu interesse na cultura e linguagem 
mexicana. 
O poema “Agua”, que trata do sonho que um cântaro na 
cabeça acarreta, um êxito e triunfo que vês; banhar-se num 
rio onde a água queima, é presságio de inimigos e de faca 
nas costas; banhar-se num rio de água suja é perder alguém 
próximo. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 94 93 95 93 
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COMPREENSÃO DE TEXTO – C2-H6 
 
Guillermo Fernández Rojano é poeta e crítico espanhol, 
nascido em Jaén, em dezembro de 1957, é doutor em 
filologia hispânica, por sua tese sobre Obra Americana, do 
poeta argentino José Viñals.  
No texto intitulado “Inestabilidad estable”, o autor antecipa 
a opinião pelo uso de dois termos contraditórios, os quais 
expressam o sentido de permanência da inconstância em 
uma sociedade marcada por contínuas mudanças, pois a 
instabilidade é o que, na verdade, é estável. 
O sentimento contemporâneo está nessa inadequação ao 
presente e na percepção da coerência arbitrária e provisória 
que define cada época, percebendo a impermanência e a 
instabilidade entre coisas e ideias. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 95 94 93 92 

 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C2-H8 
 

Acción Poética Lima é um movimento literário-mural que 
se iniciou em Monterrey (México), por meio de Armando 
Alanís Pulido, e tem como propósito social fomentar uma 
mudança na sociedade com respeito à desesperança com 
relação aos evidentes conflitos que padecem as pessoas 
naquele país. Tem como finalidade maior a difusão da 
poesia através da pintura em muros. 
Neste grafite, o jogo de palavras com o verbo PONER 
(por), na frase: “No Supe qué ponerme y me puSe feliz” 
(Não soube o que vestir e fiquei feliz), a alternância das 
letras do poema denota uma mudança de estado, onde não 
saber o que vestir nos faz realmente felizes. 
Quais são as coisas que necessitamos para sermos 
verdadeiramente felizes? Como podemos ser realmente 
felizes? A felicidade é um estilo e qualidade de vida, isto 
significa que diante de qualquer circunstância favorável ou 
desfavorável que atravessemos, temos a capacidade de 
sorrir e manter uma atitude positiva. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 96 96 96 96 

 
 

  
 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM – C6-H19 
 
Valendo-se da metalinguagem, Marisa Lajolo apresenta 
reflexões sobre o processo da leitura. Considerando que a 
metalinguagem se caracteriza pela discussão do código no 
próprio espaço do código, está correto o que está indicado 
na alternativa D, já que a autora discorre sobre a leitura no 
próprio espaço da leitura. 
 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 97 100 129 121 

 
 

  
 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – C9-H28 

 

O texto menciona o impacto do hoax, como é mencionado 
qualquer boato ou farsa na Internet. Esse tipo de boato pode 
ser recebido por e-mail, ou mesmo por meio das redes 
sociais. Ao final, o autor sugere que é preciso analisar, 
cuidadosamente, a linguagem utilizada nas mensagens 
recebidas para que se possam evitar maiores problemas. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 98 101 130 122 

 

 
 

 
 

ARTE CONTEMPORÂNEA – C4-H12 

 

O mural Colcha de retalhos, de Cláudio Tozzi, é um 

mosaico figurativo que traz uma releitura de arte popular 

em tecido. Essa obra é construída com mosaico em 

pastilhas de vidro. Exposta na Estação do Metrô Sé, a obra 

capta e representa a essência do mural: um convite ao 

público para apreciar a estética que promove um recorte do 

cotidiano. 

 

Resposta correta: (A) 

 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 99 102 131 123 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA – C8-H25 
 
A questão convoca o candidato a perceber a linguagem 
expressa em um texto teatral de Ariano Suassuna. Cabe 
notar a linguagem regional empregada no texto, 
materializada em expressões como “o peste” e “cachorro da 
molest’a”, que caracterizam usos linguísticos próprios da 
região Nordeste. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 100 103 132 124 

 
 

  
 
COMPREENSÃO DO TEXTO LITERÁRIO – C5-H17 
 
A paisagem que o eu lírico contempla permite-lhe, sim, 
uma reflexão em que transparece uma empatia entre os 
sofrimentos do eu e a agonia da terra. Tal empatia decorre 
da identificação desse eu lírico com a natureza, agora 
devastada pelo progresso do qual ele próprio faz parte como 
ser social. Senão, vejamos. Na primeira estrofe, tem-se a 
perplexidade do eu lírico (estado de desorientação) em face 
da transformação passada pelo sítio a que ele retorna, 
seguida da indagação sobre o agente modificador de sua 
paisagem (o progresso). Então, ele é tomado de um 

sentimento de esmorecimento (impotência) e timidez 
(vergonha). Na segunda estrofe, ele sente-se frustrado, 
lamentando ver destruído o que outrora fora uma paisagem 
bela e agradável, da qual nem sinal de decadência restou 
(“nem troncos vejo agora decadentes”). Ele atribui ao 
progresso da sociedade a culpa por essa devastação (decerto 
causada pela mineração). Na terceira estrofe, fica evidente o 
contraste entre a antiga natureza, totalmente edênica, e a 
natureza atual, tão pobre, abusada, usurpada. Por fim, na 
quarta estrofe, ele assume a responsabilidade (decorrência 
da empatia) por esses agravos naturais, mas não ele como 
ser único, individual, mas como um representante do meio, 
ser social, bom selvagem corrompido pelo externo, “com 
meus males que tudo degenera”, conforme diz no último 
verso do poema, o chamado verso de ouro. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 101 110 125 132 
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COESÃO TEXTUAL – C6-H18 
 
A questão trata sobre coesão textual, observando a relação 
que se estabelece entre as partes do texto. Nessa 
perspectiva, o trecho “Acontecendo de o cientista provocar 
um dano em um local específico no cérebro”, em relação à 
oração seguinte, estabelece um valor condicional. É 
possível, portanto, perceber o período de forma 
desenvolvida para que o valor condicional se torne mais 
perceptível: “Se acontecer (ou Caso aconteça) de o cientista 
provocar um dano em um local específico, o rato deixa de 
fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria”. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 102 111 126 133 

 
 

  
 
CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO – VARIANTE  

DE REGISTRO – C8-H25 
 
De acordo com a leitura do texto, o termo “Mandinga”, 
inicialmente utilizado para fazer referência à costa ocidental 
da África, sofre um processo de ressignificação, assumindo 
valor de feitiçaria. Essa reconstituição semântica está 
relacionada ao fato de que os exploradores lusitanos 
consideram bruxos os africanos que ali habitavam, pois 
esses povos davam indicações sobre a existência de ouro na 
região à época das grandes navegações. Assim, fica 
evidenciado que a construção do significado está 
relacionada ao contexto sócio-histórico. 
 
Resposta correta: (A) 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 103 112 127 134 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C7-H22 

 

A leitura dos textos permite concluir que o consumismo 

exacerbado tem produzido mudanças substanciais no 

cotidiano do homem contemporâneo, tornando-o refém das 

engrenagens do consumo. Essa realidade causa grandes 

problemas para o homem, pois afasta-o dos valores mais 

importantes, como a solidariedade, e aproxima-o dos 

processos de coisificação, personificando os bens materiais 

e reificando o homem. 

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 104 113 128 135 

 
 

 
 

COESÃO TEXTUAL – PONTUAÇÃO – C6-H18 
 
A questão versa sobre progressão textual a partir do 
emprego de sinais de pontuação. No caso, a finalidade do 
emprego dos dois pontos é introduzir um esclarecimento 
argumentativo acerca da tese exposta inicialmente. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 105 97 133 118 

 

 
 

  
 

TEXTO PUBLICITÁRIO – C7-H21 
 

O anúncio publicitário, aliando recursos verbais e não 
verbais, tem como finalidade convencer o leitor a adotar 
práticas de consumo consciente, visando ao não desperdício 
de água, ainda que indiretamente, por meio do que 
consumimos, o que se comprova na alternativa A. 
 

Resposta correta: (A) 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 106 98 134 119 

 
 

  
 

IMPACTO DAS TECNOLOGIAS – C9-H28 
 

O texto tem por finalidade fazer com que o leitor reflita 
acerca do impacto da internet sobre sua vida social e 
pessoal, o que, no texto, concerne, especificamente, à 
reprodução de materiais, configurando casos de pirataria, 
propondo, ainda, uma reavaliação do conceito de 
propriedade intelectual, uma vez que questiona até que 
ponto a reprodução de conteúdo é crime. 
 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 107 99 135 120 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C5-H15 
 

O narrador do texto descreve uma atitude ritualista em que a 
posição dos convivas à mesa identifica sua hierarquia no plano 
familiar. Essa cena constitui, portanto, um símbolo da estrutura 
de poder instituída pela prática cultural da família nipônica, com 
os homens sentados à mesa, tendo o pai à cabeceira como 
símbolo de uma estrutura hierárquica centrada na figura paterna. 
As mulheres em pé, em torno da mesa, reforçam a construção 
hierárquica de base patriarcalista. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 108 117 111 125 

 

 
 

  
 

OBJETIVO DO PRODUTOR DO TEXTO – C7-H23 
 

Os autores do texto da questão 108 têm por finalidade 

apresentar informações e comentários sobre o livro 

Madeira de ponta a ponta, que, segundo os autores, revela 

diversidade de fraudes na cadeia de produção, transporte e 

comercialização da madeira, bem como as iniciativas de 

boas práticas. Acerta, portanto, quem marca a alternativa A. 

 

Resposta correta: (A) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 109 118 112 126 
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CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS – C7-H24 
 
Os textos verbais e não verbais nesse gênero textual adotam 
uma estratégia persuasiva no intuito de mostrar que a 
combinação entre celular e direção pode ser fatal e, 
portanto, visa a convencer os motoristas quanto ao uso do 
celular no trânsito.  
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 110 119 113 127 

 
 

  
 

ANÁLISE TEXTUAL – C3-H16 
 
No excerto de Pérolas absolutas, extraído de Uma ilha 
chamada livro, de Heloísa Seixas, a autora utiliza-se de 
uma interessante comparação entre a concepção (formação) 
de uma pérola no interior de uma ostra e a concepção de 
uma obra de arte, para explicar a sua gênese na alma do 
artista. Ela mostra que, assim como o trabalho de produção 

de uma pérola resulta de um trabalho incansável de uma 
ostra tentando expulsar, com “paciência de fundo do mar”, 
uma partícula invasora, assim é o trabalho de criação 
literária, que resulta de um trabalho progressivo e de 
autoconhecimento do artista. Para a autora, “escrever é 
continuar secretando o néctar, formar a pérola que talvez 
seja imperfeita, que talvez jamais seja encontrada e viva 
para sempre encerrada no fundo do mar”. Nesta 
comparação, a pérola está para a obra literária, assim como 
o néctar está para o trabalho incessante, no interior do 
artista (autoconhecimento), que solidifica a criação literária.  
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 111 120 114 128 

 
 

 
 

GÊNEROS TEXTUAIS – DIÁRIO – C1-H1 
 
A questão dá ao candidato a oportunidade de perceber na 
letra da canção “Querido diário”, de Chico Buarque de 
Holanda, características peculiares ao gênero diário. É 
interessante lembrar que o diário pressupõe uma linguagem 
mais leve, intimista, confessional. Trata-se de um texto 
pessoal em que se relatam experiências, ideias, desejos ou 
acontecimentos cotidianos. Dessa forma, esse teor intimista 
reforça o tom autorreflexivo. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 112 107 122 115 
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LITERATURA – RECURSOS EXPRESSIVOS – C5-H16 
 
No texto, a expressividade está fundamentada nos 
diferentes pontos de vista incorporados de maneira afetiva. 
Note que a presença do discurso indireto livre bem como a 
voz do narrador são marcadas explicitamente pelo tom 
afetivo, o que confirma o que está indicado na alternativa D. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 113 108 123 116 

 

 

 
 

 
 

ANÁLISE DO TEXTO LITERÁRIO – C5-H16 
 
A reflexão sobre o processo criativo na poesia de Freitas 
Filho realiza-se por meio da metáfora do jardineiro, por 
intermédio de seus instrumentos de trabalho, como a 
tesoura de jardim e o facão de mato, o que põe em 
evidência o agressivo trabalho de supressão, presente em 
“corto as palavras rentes/com tesoura de jardim/cega e 
bruta.” Isso revela composição que imprime marcas 
indeléveis no poema, o qual ganha forma e expressão por 
meio da palavra cega, bruta, fruto do corte vesicular brusco, 
de vocabulário repleto de abreviações e de estrutura 
sintático-frasal que resiste à leitura fluida, tornando-se, 
essencialmente, antidiscursiva e antiestética. Tal opção 
significa escolha intencional de verso que promova o corte 
sintático brusco, a supressão de conectivos, o enjambement 
radical, a fim de que se evidencie, na própria forma poética, 
a realidade vertiginosa de objetos e corpos cambiantes e 
fragmentados.  É, portanto, a ética dos alicates e facões que 
rege o labor poético freitasiano. Uma poesia feita de corte, 
mas não do corte preciso, da incisão de bisturi, por 
exemplo, mas sim do talhe severo, brusco, fruto de uma 
sintaxe nada convencional, realizada sem a mediação clara 
de preposições, conectivos ou pontuação, pois o 
encadeamento sintático constrói-se de modo muito mais 
instintivo do que lógico ou racional. 
 

Resposta correta: (C) 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 114 109 124 117 
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ARTE CONTEMPORÂNEA– C4-H12 
 
A instalação de Marilá Dardot, apresentada para apreciação, 
tem como proposta de trabalho plantar palavras e semear 
ideias. Para tanto, o observador atua no processo de 
construção da obra, já que, à sua disposição, se encontram 
os utensílios de plantio, terra e sementes. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 115 133 97 112 

 

 
 

RECONHECIMENTO DO PATRIMÔNIO 
LINGUÍSTICO – C6-H20 

 
O texto reflete a origem do termo “pirilampo”, que, embora 
de origem grega, passou a compor a língua portuguesa, uma 
vez que “vaga-lume”, por sua significação indecorosa, 
tornou-se pouco aceito e, portanto, melhor substituído pelo 
termo inventado por Raphael Bluteau. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 116 134 98 113 

 
 

  
 
PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO TEXTO 

LITERÁRIO – C5-H16 
 
No processo de construção do poema, Ana Cristina Cesar 
faz uso de tom conceitual e explicativo, o que produz 
uma peculiar forma de expressão poética. É preciso 
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ressaltar, entretanto, que a autora, no poema proposto 
para apreciação, subverte tal gênero ao apresentar ao 
leitor um manual de poética literária transposto para o 
espaço da poesia. Instala-se no texto a crise, pois Ana 
Cristina Cesar abandona as convenções e regras que 
poderiam limitar o horizonte da sua escrita. Assim, há uma 
certa ironia no processo da subversão da tradição lírica na 
construção do poema. 
Embora o comentário indicado na alternativa B esteja 
confirmado pelo texto, o que se diz em A também apresenta 
coerência. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 117 135 99 114 

 
 

  
 

ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA – C7-H24 
 
Na crônica de Affonso Romano de Sant’Ana, a repetição do 
trecho “Você pode não acreditar: mas houve um tempo em 
que...” configura-se como uma estratégia argumentativa que 
visa “sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se 
relacionavam entre si num tempo mais aprazível”, 
conforme está na opção B. De fato, essa estratégia se 
justifica porque o leitor, a quem a crônica se destina, vive 
numa época tão diferente da evocada, sem tempo para 
aqueles gestos humanos, que dificilmente acreditaria nela 
sem que o autor o sensibilizasse por meio da repetição do 
trecho em causa.   
    
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 118 114 108 129 

 
 

  
 

FUNÇÃO DO TEXTO – C1-H3 
 
No texto proposto para leitura, o autor faz escolhas a fim de 
que se cumpram determinados objetivos. Ao tratar da obra 
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A fórmula secreta, Garcia realiza uma apreciação de 
maneira sintética e crítica desse importante livro, 
destacando suas qualidades. 
Assim, está correto o que se diz em “C”. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 119 115 109 130 

 
 

  
 

LITERATURA – C5-H16 
 
Clarice Lispector, importante escritora, representante da 
terceira fase do Modernismo brasileiro, caracterizou-se com 
uma literatura introspectiva, ao realizar um passeio 
profundo, denso, pela alma, pela espiritualidade humana, 
apresentando uma prosa poética, cujas personagens vivem 
em conflito. 

Normalmente há um destaque para personagens femininas, 
como a “Senhora” e “Angela Pralini”, citadas no texto 
“A partida de trem”. 
Perceba como Clarice conseguia, com riqueza de detalhes, 
chegar ao âmago da investigação psicológica dos 
personagens: 
“Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz 
perdido na idade, e de uma boca que outrora devia ter sido 
cheia e sensível… Uma velha não pode comunicar-se.” 
Veja também que a Senhora foi deixada sozinha por sua 
filha, antes do trem partir, depois de um beijo gelado, quer 
dizer, sem emoção, comprovando o estado de solitude dessa 
Senhora, ou seja, há uma sugestão de uma mostragem típica 
de uma pessoa que chega à velhice, sem se saber o porquê, 
angustiada, com uma dolorosa solidão. 
Inclusive, a pergunta no final do texto reforça o estado de 
espírito de isolamento da Senhora. 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 120 116 110 131 
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VALORES SOCIAIS E HUMANOS ATUALIZÁVEIS 

– C5-H17 
 
O poema reflete a mutação dos valores através do tempo e 
sintetiza a angústia do eu lírico por conta das ações de sua 
geração, que são consideradas “imperfeições” e, portanto, 
aceitas na construção do senso comum dos que tomaram 
parte em gerações anteriores à atual. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 121 104 119 97 

 
 

 
 

LITERATURA – C5-H16 
 
João Cabral de Melo Neto foi poeta, diplomata brasileiro, 
apresentado como representante da terceira fase do 
Modernismo brasileiro, a partir da obra Pedra do Sono 
(com forte teor surrealista) – (1942), contudo, ao passar do 

tempo, fugindo da estética romântica, busca uma 
construção poética, partindo do princípio que poesia é 
resultado de trabalho estético, demonstrando um aspecto 
vocabular preciso e conciso. Taxado pela crítica de um 
poeta modernista neo-parnasiano. 
O “poeta-arquiteto” ou o “poeta-engenheiro”, que pode ser 
comprovado com o procedimento artístico e com os 
recursos estilísticos demonstrados no poema “Antiode”, em 
questão. 
Nesse poema, João Cabral sugere a recriação da palavra 
“flor”, estabelecendo comparações, como se percebem nos 
seguintes versos: 
flor! (Te escrevo: 
flor! Não uma flor, nem aquela 
flor-virtude – em disfarçados urinóis). 
“Flor é o salto da ave para voo...” 
Com o intuito de assumir novos significados, logo a 
resposta correta corresponde ao item “A”. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 122 105 120 98 
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INTERPRETAÇÃO TEXTUAL – OBJETIVO 
PRINCIPAL DO TEXTO – C1-H3 

 

A questão está baseada na leitura atenta do texto “Qual a 
segurança do sangue?”, que se dirige ao possível doador na 
intenção de conscientizá-lo sobre a sua responsabilidade ao 
se predispor à doação de sangue. Note-se, inclusive, como o 
texto busca alertar diretamente o doador para que ele não 
ponha em risco a vida de quem for receber seu sangue. 
 

Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 123 106 121 99 

 
 

  
 

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS – C7-H22 
 
Ambos os textos expõem amostras do português culto 
urbano. O texto I, mesmo com as características 
suprassegmentais típicas da fala, expõe um léxico e uma 
estrutura frasal típicos do falar culto urbano. Esse fato é 
realçado no texto II com a adaptação da entrevista para a 
modalidade escrita.    
 

Resposta correta: (E) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 124 121 115 108 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL – C1-H1 
 

A questão aborda os efeitos expressivos gerados pelo 
emprego de vocábulos típicos de contextos formais. 
Convém ressaltar que o texto a ser considerado é uma 
crônica, gênero que se caracteriza, dentre outros, por seu 
tom humorístico. A discussão que se desenvolve em torno 
da aplicação de vocábulos próprios do uso formal contribui 
para esse efeito humorístico. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 125 122 116 109 
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GÊNEROS TEXTUAIS – C1-H1 
 
Os gêneros textuais são manifestações linguísticas com 
funções precisas que procuram atingir intenções 
comunicativas. Referem-se a diferentes formas de 
expressão textual (oral ou escrita). Temos diversos 
exemplos, como o romance, o conto, a crônica, a poesia, 
um artigo de opinião, carta, e-mail, fábula... 
Na poesia, são comuns os gêneros lírico, épico, satírico, 
dramático. 
José Saramago, autor português, tem como obra de estreia 
Terra do Pecado (1947), abrindo um conjunto de obras 
literárias dos mais variados gêneros: crônicas, peças 
teatrais, contos, poesia, diário e memória, inclusive, 
literatura infantil. 
No poema “Receita”, em que se verificam alguns traços 
estilísticos do autor José Saramago, como a temática da 
morte (no final do poema), linguagem metafórica, lirismo 
poético e amoroso, utilização de elementos da natureza, 
constituindo procedimentos prescritivos na composição do 
poema, como a intergenericidade, ou seja, um texto 
injuntivo, já que une a forma poética (conjunto de verbos) 
com uma receita, com verbos no imperativo, utilizados 
tipicamente nessa composição textual, como, por exemplo: 
“tome-se um poeta não cansado...” “Três gotas de 
tristeza”/“Duma pitada de morte”, portanto tem-se o item A 
como correto. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 126 123 117 110 

 

 
 

 
 

A ARTE TEATRAL – C4-H12 
 
O Grupo Galpão de teatro é um dos principais grupos da 
cena teatral brasileira. A encenação de Romeu e Julieta,  
de William Shakespeare, foi um de seus maiores sucessos, 
uma vez que a direção cênica adaptou o texto do autor 
inglês para uma encenação circense, dando uma releitura 
para a peça. A partir da fotografia do espetáculo, podemos 
inferir que essa encenação é própria da modalidade teatro 
de rua porque dispensa o edifício teatral, que comumente 
pode ser italiano, arena ou anfiteatro. No teatro de rua, não 
é comum se dispensarem figurino, cenário, iluminação 
artificial, conforme se percebe na fotografia. O emprego do 
elemento circense pode ser utilizado na rua ou não. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 127 124 118 111 
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FUNÇÃO SOCIAL DOS SISTEMAS DE 
COMUNICAÇÃO – C1-H3 

 

O texto reflete o gênero textual piada como um dos mais 
recorrentes na cultura brasileira e, por isso, o que, também 
frequentemente, expõe os problemas vivenciados pela 
sociedade. Desse modo, no texto, a piada é enfatizada por 
seu potencial como objeto de investigação, uma vez que 
versa, muitas vezes, sobre os problemas debatidos em 
sociedade se. 
 

Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 128 125 104 100 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – C3-H10 
 

O texto, que parte da apresentação do filme “Menina de 
Ouro”, demonstra como as mulheres podem transpor certas 
barreiras sociais a aderir à prática de modalidades 
esportivas consideradas masculinas. 
 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 129 126 105 101 

 
 

  
 

COMPREENSÃO DE TEXTO – C3-H11 
 
No texto “Entrevista com Terezinha Guilhermina”, 
percebe-se um diálogo entre um entrevistador e Terezinha, 
atleta paraolímpica. 
Nessa entrevista, o grande questionamento é quanto aos 
desafios que essa atleta, de condições especiais, enfrenta 
diante dos objetivos que ainda pretende alcançar, para se 
consagrar como atleta profissional. Considerando a 
realidade financeira da atleta, nos três primeiros anos de sua 
carreira, ficam claros os desafios enfrentados e as 
dificuldades por que passou. Já a preparação para os jogos 
de 2016, a atleta, segundo o seu depoimento, tem 
trabalhado arduamente, tendo acompanhamento psicológico 
e nutricional, o que indica condições financeiras que 
garantem essa preparação, diferentemente do que ocorreu 
em Londres, quando a situação financeira era precária. 
 
Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 130 127 106 102 

 
 

  
 

LINGUAGEM CORPORAL – MODALIDADES 

ESPORTIVAS – C3-H9 

 

A questão evoca os conhecimentos do candidato acerca das 

práticas relacionadas às modalidades esportivas coletivas.  

O enunciado aborda, especificamente, o drible no handebol. 

Cabe, pois, perceber que a função do drible, em qualquer 

esporte coletivo que permita essa prática, é fazer a equipe 

progredir com a posse de bola em direção ao alvo adversário. 

 

Resposta correta: (B) 

 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 131 128 107 103 

 

 
 

 
 

JORNAL IMPRESSO – TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – C9-H29 

 

Segundo o texto, o papel primordial do jornal é ser 
instrumento de reconstituição da memória, uma vez que 
reler edições antigas proporciona ao homem uma visão do 
passado, recompondo o que já está extinto. 
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 132 129 100 104 
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ARTE MODERNA E REPRESENTAÇÃO – C4-H13 

 

Considerando a obra de Francis Bacon, e o trecho do 

romance “O Amante”, de Marguerite Duras, é possível 

concluir que ambas provocam no público um transtorno, 

talvez os mesmos de que padecem os seus respectivos 

autores. Bacon revela em sua obra uma grande obsessão 

pela própria imagem, revelando o questionamento e o nível 

de angústia do artista. Bacon, em suas obras, dedicou-se a 

questionar a existência humana. Isso fica muito nítido em 

seus autorretratos. Algum tempo antes de carnificina da 

Segunda Guerra Mundial, o britânico Francis Bacon 

assimilou a carne do corpo ao aspecto filamentoso das 

carcaças que via no açougue. Em seus trabalhos, vemos 

infinitas metamorfoses de carne decepada que está ferida e 

grita. No romance de Duras, o leitor é arrastado por fluxos 

de memória e sentimentos dicotômicos, revelados a partir 

de um fio narrativo de afirmações e negações, constituindo 

um discurso psicanalítico. 

 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 133 130 101 105 

 
 

  
 
O TEATRO COMO TEXTO LITERÁRIO – C5-H16 

 
O texto teatral se caracteriza por ser dividido em atos, por 
apresentar cenas e por explorar o discurso direto das 
personagens. No teatro, a ação dramática é valorizada. Ela é 
posta em cena por atores, que podem orientar-se pelas 
rubricas (informações entre parêntesis que indicam 
movimento, ação, estado psicológico das personagens, etc.). 
No fragmento de texto teatral colocado na questão, o uso 
dessas rubricas é o que caracteriza Lições de motim como 
sendo um texto teatral. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 134 131 102 106 

 
 

  
 

RECURSO ARGUMENTATIVO – C7-H24 
 
No texto, o autor, para enfatizar a qualidade do artista, 
destaca um paradoxo: o fato de Túlio Piva, misto de gaúcho 
e italiano, nascido na fronteira com a Argentina, falar de 
samba, morro e mulata com grande maestria. Vale destacar 
que o autor considera tal peculiaridade um paradoxo. 
 
Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 135 132 103 107 

 
 

  
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL – C1-H4 
 

A questão explora os recursos de progressão temática por meio 
da ocorrência de reticências no miniconto de Marcelo Coelho.  
O microconto possui a particularidade de começar a história no 
meio da ação e de se restringir apenas ao necessário, deixando 
para o leitor a tarefa de preencher as lacunas. Nessa perspectiva, 
o emprego das reticências constitui um interessante artifício para 
corroborar o teor crítico do texto. Note-se o título do miniconto 
(L. J. C.), a lembrar as iniciais do nome de um menor de idade, e 
a ação descrita (uma criança baleada com cinco tiros enquanto 
brinca de pegador). Com as reticências, muito mais do que uma 
simples interrupção, evidencia-se a ideia de que a ação praticada 
pelo PM já está tão enraizada no cotidiano daquelas pessoas que 
sequer é preciso explicitá-la. 
 

Resposta correta: (B) 
 

MATEMÁTICA E 

SUAS TECNOLOGIAS 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 136 175 142 178 

 

 
 

  
 

VOLUMES (CILINDRO E CONES) – C2-H8 
 

Volume do silo (Vs) = (volume do cilindro) + (volume do 
cone) 

Vs = π ⋅ 32 ⋅ 12 + 
1

3
⋅ π ⋅ 32 ⋅ 3 

Vs = 108π + 9π 
Vs = 117π 
Vs ≅ 117 ⋅ 3 
Vs ≅ 351 m3 

Nº de viagens 
3

3

351 m

20 m
≥ = 17,55... 

Como o nº de viagens é inteiro, no mínimo, o caminhão 
fará 18 viagens.  
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 137 176 143 179 

 
 

 
 

ESCALA – C3-H11 
 
Real 

Altura 220 cm

Largura = 120 cm

Profundidade = 50 cm

=





 

 

Escala = 1 : 8 
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Desenho 

Altura 220 :8 27,5 cm

Largura 120 cm

Profundidade 50 :8 6, 25 cm

:8 15
= =


=

 = =

=  

 

Como a figura ficou reduzida em 20%, teremos: 
Altura: 80% de 27,5 = 0,8 ⋅ 27,5 = 22 cm 
Largura: 80% de 15 = 0,8 ⋅ 15 = 12 cm 
Profundidade: 80% de 6,25 = 5 cm 
 

Resposta correta: (A) 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 138 177 144 180 

 
 

 
 

UNIDADES DE COMPRIMENTO – C3-H12 
 

Diâmetro = 443 pés 
 = 443 · 12 polegadas 
 = 5316 polegadas 
 = 5316 · 2,54 cm 
 = 13502,64 cm 
 ≅ 135,02 m 
 

Resposta correta: (D) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 139 140 174 136 

 
 

 
 

LINEARIDADE – C5-H20 
 
Diante do exposto, encontramos: 
 

 
 

i) 1ª bomba → 
y 1000

vazão 1000 /h
x 1

∆
= = =

∆
ℓ (taxa de esvaziamento) 

ii) 1ª e 2ª bombas → 
y 5000

vazão 2500 /h.
x 2

∆
= = =

∆
ℓ  (taxa de esvaziamento) 

 
Logo, a vazão da segunda bomba é dada por: 

2500 – 1000 = 1500 ℓ/h. 

 
Resposta correta: (C) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 140 141 175 137 

 
 

 
 
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL – C7-H30 

 
Os dados mais regulares são aqueles que apresentam menor 
dispersão em torno da média, ou seja, aqueles dados de 
menor desvio padrão. Assim, o mais regular (menor desvio 
padrão) foi o atleta III e o menos regular (maior desvio 
padrão) foi o atleta II. Como na terceira pesagem todos 
tinham 66 kg ou menos, todos estão aptos a lutar. Portanto, 
a primeira luta será entre os atletas II e III. 
 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 141 142 176 138 

 

 
 

 
 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS – C1-H5 
 

Para o pneu abc/deRfg, temos que: 
 

altura
de 100

largura

altura
de 100

abc

 
= ⋅   

 = ⋅   

 

 

Daí, altura 
(de) (abc)

100

⋅
=  

 

Assim, temos as seguintes alturas, em milímetros: 

A) 205/55 R15 ⇒ altura 
(55) (205)

112,75mm
100

⋅
= =  

B) 175/65 R15 ⇒ altura 
(65) (175)

113,75mm
100

⋅
= =  

C) 175/75 R15 ⇒ altura 
(75) (175)

131,25mm
100

⋅
= =  

D) 175/80 R15 ⇒ altura 
(80) (175)

140,00mm
100

⋅
= =  

E) 185/60 R15 ⇒ altura 
(60) (185)

111,00mm
100

⋅
= = (menor 

altura) 
 

Resposta correta: (E) 



  
   

 OSG.: 110845/16
77 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 142 165 157 160 

 
 

  
 

COORDENADAS CARTESIANAS – C5-H20 
 

 
 

De acordo com as informações do enunciado, foi formado 
um triângulo isósceles, o qual sua altura relativa à base 
também é mediatriz. Por conta disso, rua 4, no encontro 
com a rua D, atende o pedido da questão, pois, assim, cada 
vértice do triângulo (Escala, pai e mãe) estará a 3 
quarteirões do imóvel. 
 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 143 166 158 161 

 
 

 
 

ÁREAS DE FIGURAS PLANAS – C2-H8 

 

As áreas das duas figuras devem ser iguais: 

 

 
 

A figura B pode ser dividida em 2 triângulos retângulos, 

logo Área(B) = 215 15 3 21 288
144 m

2 2 2

⋅ ⋅
+ = =  

 

Área da figura A: 

144 = x(x + 7)  →  x2 + 7x – 144 = 0  →  x = 9 

 

Logo, as dimensões serão: 9 m e 16 m. 

 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 144 167 159 162 

 
 

  
 
MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL – C7-H27 

 
Média dos sete meses 

37 33 35 22 30 35 25 217
X 31

7 7

+ + + + + +
= = =   

O mês que mais se aproximou da média foi o mês V cujo 
valor foi 30. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 145 155 170 150 

 

 
 

  

 

RAZÃO E PROPORÇÃO (PORCENTAGEM) – C1-H3 

 

A empresa se enquadra no último item (IV); logo, tem-se a 

igualdade entre as razões: 
10 x 5

1200 x 100

+
=

+
, em que x é a 

quantidade de funcionários a ser contratada.  

1000 + 100x = 6000 + 5x  → 95x = 5000 → x ≈ 52,6 

funcionários. 

Desse modo, 53 empregados deverão ser contratados. 

 

Resposta correta: (E) 

 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 146 156 171 151 
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PORCENTAGEM – C1-H3 
 

De acordo com o enunciado, tem-se que: 
1º e 2º dias ⇒ Foram compradas 4 caixas em cada dia a  
R$ 16,00 por caixa, essa possuindo 20 picolés.  
No 1º dia o lucro foi de R$ 40,00, e no 2º dia, 20% maior: 
120

40 R$ 48,00
100

⋅ = de lucro no 2º dia. 

Lucro + custo = venda 
 
48 ÷ 4 = R$ 12,00 de lucro por caixa. 
 
Venda de uma caixa: 
 
Venda = 12 + 16 = R$ 28,00. Dividido esse valor por 20 
picolés, tem-se o valor de venda de R$ 1,40 de um picolé 
no 2º dia. 
 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 147 157 172 152 

 
 

  
 

ANÁLISE COMBINATÓRIA – C1-H2 
 

Dos 10 tenistas citados, tem-se 4 canhotos e 6 destros. 
Um jogo ocorre entre 2 tenistas, não podendo, estes, serem 
ambos canhotos. Assim, C10,2 – C4,2 exibe o número de 
possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de 
exibição: 
 

10! 4!

2! 8! 2! 2!
−

× ×
 

 
Resposta correta: (A) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 148 158 173 153 

 
 

  

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO – C1-H1 

 

Considerando o sistema de numeração decimal, teremos: 

 

Milhares Unidades Simples 

CM DM M C D U 

4 6 0 1 7 1 

 

Resposta correta: (D) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 149 136 178 165 

 
 

  
 

INCLINAÇÃO DA RETA – C5-H20 

 

 
 

De acordo com o enunciado, montou-se a figura acima 

representando a trajetória antes e depois do projétil B. 

 

Coeficiente angular 

12
Antes 2y 6

16x Depois 4
4

 = =∆
= ⇒ 

∆  = =


 

 

Logo, o coeficiente angular da reta B deverá aumentar em  

2 unidades. 

 

Resposta correta: (C) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 150 137 179 166 

 
 

 
 

GRANDEZAS PROPORCIONAIS – C4-H16 
 

Considere o material estilizado no revestimento nas duas situações: 
 

 
 

Espessura1: E1 
Volume1: 9 · E1 
Custo1: 500 reais    

Espessura2: E2 
Volume2: A · E2 
Custo2: ? 

 

I. Como a espessura é inversamente proporcional ao 
quadrado da distância, temos: 
(espessura) · (distância)2 = constante ⇒ E1 · 32 = E2 · D2 ⇒ 

 2
2

1

E 9

E D
=  

  

II. Como o custo é diretamente proporcional ao volume, temos: 
 

2 2
2

1 2 1

custo 500 custo 500·A·E
= constante custo

volume 9E AE 9·E
⇒ = ⇒ =  

 Observando que 2
2

1

E 9
,

E D
= obtemos: 

 

2
2 2 22 2

1

500A E 500A 9 500A
custo · custo · custo

9 E 9 D D
= ⇒ = ⇒ =

  

 Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 151 138 180 167 

 
 

  
 

PORCENTAGEM – C1-H3 

 

A altura inicial da menina (aos 3 anos) é de 85 cm, e a sua 

altura aos 4 anos e 4 meses (sobre a curva p50) é de 105 cm. 

Daí, temos: 

Percentual de aumento = 
105 85 20

0,235 23,5%
85 85

−
= ≅ =  

 

Resposta correta: (A) 

 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 152 147 139 157 

 

 
 

PROBABILIDADE – C7-H28 
 

Para se chegar direto na região IV só há 2 maneiras: 
i) 

 
1 1 1 1

2 2 3 12
⋅ ⋅ =  



  
   

 OSG.: 110845/16
82 

ii)  

 
1 1 1 1

2 2 2 8
⋅ ⋅ =  

 

Como ocorre a situação i ou ii, temos que a probabilidade 
de se chegar à região IV sem passar por outras áreas e sem 
retorna é igual a: 
 

1 1 5

12 8 24
+ =  

 
Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 153 178 140 158 

 

 
 

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL – C7-H1 
 
Média 

237 262 158 159 160 278 300 278 1832
x 229

8 8

+ + + + + + +
= = =

Maior que a média (Oeste, Centro, Leste, Centro-Oeste, 
Centro-Sul) 
Funcionários = 5 · 10 = 50 
Menor ou igual a média (Norte, Sul, Noroeste) 
3 · 7 = 21 
Total = 50 + 21 = 71 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 154 149 141 159 

 
 

  
 

RAZÃO – C3-H10 
 

Do enunciado: 

Concentração de fibras (CF) = F

P

massa de fibra (M )

massa de pão (M )
 

Calculando a CF para cada marca: 

A: CF = 2 1
50 25=  

B: CF = 5 1
40 8=  

C: CF = 5 1
100 20=  

D: CF = 6 1
90 15=  

E: CF = 7 1
70 10=  

 
Como o numerador é o mesmo, quanto maior o 
denominador, menor a CF; logo, a maior CF será aquela 
proveniente do menor denominador. 
 

Resposta correta: (B) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 155 178 136 154 

 
 
 
 
 

  
 

REPRESENTAÇÃO DE OBJETO  

NO ESPAÇO – C2-H6 

 

A base da cadeira, ao ser fechada, terá a disposição  

 

; 

 

o encosto do braço, juntamente com os suportes de 

revestimento do assento:  

 

. 

 

 Ao ser fechada a cadeira, as dobras do revestimento se 

juntam e formam uma estrutura mais espessa: 

 

 
 

Resposta correta: (C) 

 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 156 179 137 155 
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PROPORÇÃO – C3-H13 
 

2

Início do evento: 4 h da tarde
2000 pessoas - 1 policial Dados
4 pessoas por m






 

 
Às 10 h da manhã a ocupação será: 
Área do quadrado = 5002 = 250000 m2 
Número de pessoas = 250.000 ⋅ 4 = 1.000.000 
 
Como a cada hora temos um aumento de 120.000 pessoas 
por hora, o total de pessoas será: 
1.000.000 + 6 ⋅ 120.000 = 1.720.000 pessoas 
 

1.720.000
Número de policiais 860

2000
= =  

 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 157 180 138 156 

 
 

  
 

MÉDIA ARITMÉTICA – C7-H27 
 
A média será de, no mínimo, 30 mil reais: 
 

21 35 21 30 38 x
30

6

+ + + + +
=  

 
Em que x é o lucro mínimo do mês de junho: 
 

180 145 x x 35= + → =  

 
Lucro mínimo de 35 mil reais no mês de junho. 
 

Resposta correta: (E) 

Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 158 143 166 146 

 
 

 
 

FUNÇÃO DO 1º GRAU – C5-H21 

 

Observe o gráfico com cuidado e note os pontos (1,30) e 

(6,10); a partir deles, pode-se montar a Função do 1º Grau 

ou a Equação da Reta na forma reduzida: 

f(x) = ax + b, pelos pontos chega-se ao sistema: 

{ 30 a b
em que a 4 e b 34

10 6a b
= +

= − =
= +

 

Logo: f(x) = –4x + 34. O enunciado pede a raiz da função, 

ou seja, o valor de x no qual f(x) = 0. 

4x 34 x 8,5= → = . Como é pedido após o 6º mês:  

8,5 – 6 = 2,5 (2 meses e meio) 

 

Resposta correta: (A) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 159 144 167 147 

 
 

  
 

MEDIDA DE TENDÊNCIA CENTRAL  – C7-H27 
 
1º mês = 21 
2º mês = 22 
3º mês = 25 
4º mês = 31 
5º mês = 21 
 
 

Média nos 5 meses
21 22 25 31 21 120

X 24
5 5

+ + + +
= = =  

Total de vacinas que deve haver no 
estoque no início do sexto mês será:  
24 ⋅ 12 = 288 

 
Como haviam sobrado 228 – 120 = 108 vacinas, deve-se 
adquirir: 288 – 108 = 180 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 160 145 168 148 

 
 

  
 

LOGARÍTMO – C5-H21 
 
Diante do exposto, tem-se: 
 

0

30

2

2 30

n

n 30

T 3000

99
T 3000

100

99
T 3000

100

99
T 3000

100

⋅

⋅

=

 = ⋅  

 = ⋅  

 = ⋅  

⋮

 decrescimento em P.G ou exponencial 

 
Devemos ter: 

n

n

99
3000 30

100

99 1

100 100

log1 log100
n

log99 log100

0 2
n

2 log3 log11 2

2 2
n

2 (0,477) 1,041 2 0,005

n 400 Tempo n 30 12000minutos 200horas

  ⋅ = 
 

  = 
 

−
=

−

−
=

⋅ + −

− −
= =

⋅ + − −

= → = ⋅ = =

 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 161 146 169 149 
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CÁLCULO DE VOLUME – C2-H8 

 

O volume total do reservatório é igual a: 
VTotal = (60 m) · (10 m) · (10 m) = 6,0 · 103 m3 
 

Com o vazamento no compartimento C, apenas os 
conteúdos dos compartimentos A e B (com altura 7 m) 
sobrarão, ou seja, sobrará: 
 

VRestante  = [(20 m) · (10 m) · (7 m)] · 2 
 = [1400 m3] · 2 
 = 2,8 · 103 m3 
 

Logo, o volume derramado foi: 
VDerramado  = 6,0 · 103 – 2,8 · 103 
 = (6,0 – 2,8) · 103 
 = 3,2 · 103 m3 
 

Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 162 139 177 170 
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ANÁLISE DE GRÁFICOS – C6-H26 
 

De acordo com as condições estabelecidas, o item que 
satisfaz todas as condições é o A, pois: 
De janeiro para fevereiro, temos: 
Variação da pluviosidade: inferior a 50 mm 
Temperatura mínima: de janeiro e fevereiro superior a 15º 
Temperatura máxima: houve um leve aumento não superior 
a 5 ºC. 
 
Resposta correta: (A) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 163 168 160 174 

 
 

  
 

RAZÃO – C1-H3 
 

 A B C 

MASSA 
3

1,5 m
4

⋅  
3

m
4

 m 

VOLUME 1,2 V 1,2 V V 

 

A

3
1,5 m 4,5 m 45 m4d

1,2 V 4,8V 48 V

⋅
   = = = ⋅   
   

 

B

3
m 3 m 30 m4d

1,2 V 4,8 V 48 V
   = = = ⋅   
   

 

C
m 48 m

d
V 48 V

   = = ⋅   
   

 

 
Como os denominadores são iguais temos dB < dA < dC 
 
Resposta correta: (A) 
 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 164 169 161 175 

 
 

  
 
CONJUNTOS NUMÉRICOS E OPERAÇÕES – C1-H1 
 

Tanque  50 litros
Rendimento  15 km
Viagem 600 km
Postos: 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km

=
 =
 =


Dados:  

 

Combustível no tanque: 
6

8
 de 50 ℓ = 

6 300
50

8 8
⋅ = =  37,5 ℓ 

 
Total de km = 37,5 · 15 = 562 km 
 
O máximo que irá percorrer é 500 km. 
 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 165 170 162 176 
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PROGRESSÃO ARITMÉTICA – C1-H2 
 
Dados: 
João → Andares (�, 3, 5, �, ...) – PA de razão 2 

Pedro → Andares (�, 4, �, 10, ...) – PA de razão 3 

M.M.C. das razões = M.M.C (2, 3) = 6 (razão da P.A. dos 
termos comuns) 

Termos comuns: (1, 7, 13, 19, ..., a20) 
 

Daí, temos: 

n 1

20

20

20

a a (n 1) r

a 1 (19 6)

a 1 114

a 115

= + − ⋅

= + ⋅

= +

=

 

 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 166 171 163 177 

 

 
 

  
 

GEOMETRIA PLANA – C5-H20 
 

 
 

I) Caso a galeria seja feita através do segmento FB, temos: 

    �
1,4

2 2 km 2,8 km 2800 m→ →  

Como demora 1h cada metro, temos: 2800 horas. 
 
II) Caso a galeria seja feita através da semicircunferência 

através do arco �FB, temos: 

 
2 R

3 2 3 1,4 4,2 km ou 4200 m
2

π
→ ⋅ → × =  

 Como demora 0,6h cada metro, temos: 4200 × 0,6 dos 
dois projetos o que pode ser realizado em menor tempo é 
o segundo com 2520 horas. 

 
Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 167 152 154 171 
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FUNÇÃO QUADRÁTICA – C5-H22 
 

A partir do exposto, temos a ilustração a seguir. 

 

Área (desejada) = ( ) 22
6 9 36 m

3
⋅ × =   

 

Resposta correta: (C) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 168 153 155 172 

 
 

  
 

COMBINATÓRIA – C1-H2 
 
Devemos tomar cuidado, já que o problema sugere 2 
algarismos e 2 letras em qualquer posição, e que as letras 
maiúsculas se diferenciam das minúsculas, ficando: 

( )
( )

–   52 letras sendo 26 maiúsculas e 26 minúsculas

–  1 0 algarismos 0 a 9





 

Como a senha admite como exemplo 
52 10 52 10

   ou seja    
letra algarismo letra algarismo L A L A

  

 

Ficando 
2,22 2

410 52 P⋅ ⋅   

permutação de 4 dígitos com a  
repetição de 2 letras e 2 algarismos 

ou seja, 
 

2 2 4!
10 52

2!2!
⋅ ⋅  

 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 169 154 156 173 
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PORCENTAGEM – C1-H3 
 
Sendo h% a porcentagem relativa à massa salarial dos 90% 
de menores salários, após atingir o objetivo, o percentual 
desejado (da massa salarial dos 10% maiores) será  
100% – h%. Para o cálculo de h, temos: 

I. Área da figura 
90 h (h 100) 100

B
2 2

⋅ + ⋅
= + = 50h + 500 = B 

 
 

II. Área das figuras A e B (juntas) = 
100 100

5000 A B
2

⋅
= = +  

III. 
A 3B

0,3 A 0,3A 0,3B 0,7A 0,3B A
A B 7

= ⇒ = + ⇒ = ⇒ =
+

 

IV. 
3B

A B 5000 B
7

+ = ⇒ + = 5000 ⇒ 3B + 7B = 35000 ⇒ B 

 ⇒ B = 3500  
 
 Logo, 
 B = 50h + 500 = 3500 ⇒ 50h = 3000 ∴ h = 60 
 Portanto, 100% – h% = 100% – 60% = 40% 
 
Resposta correta: (A) 

 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 170 150 164 168 

 
 

 
 

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL (MODA) – C7-H27 
 
Analisando a quantidade de pessoas que ficam no elevador: 
 

Térreo: 4 
1º Andar: 4 + 4 – 3 = 5 
2º Andar: 5 + 1 – 1 = 5 
3º Andar: 5 + 2 – 2 = 5 
4º Andar: 5 + 2 – 0 = 7 
5º Andar: 5 + 2 – 6 = 1 

Obs: Raciocínio por andar: 
O que já tem 

+ 
O que entra 

– 
O que sai 

 

Moda = 5 pessoas 
 
Resposta correta: (D) 
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Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 171 151 165 169 

 
 

 
 

PORCENTAGEM – C3-H13 
 
Analisando no quadro apenas o aumento da população nas capitais da região Nordeste, temos: 

10.162.346
K

1.270.729
=  ⇒ K = 7,99, ou seja, aproximadamente 8 vezes maior representando um aumento percentual aproximado de 

700%. 
 
Resposta correta: (D) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 172 159 152 163 
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FORMAS GEOMÉTRICAS – C2-H8 
 
Devemos determinar o raio do círculo inscrito e do círculo 
circunscrito ao retângulo, triângulo e quadrado, 
respectivamente. Temos para: 
 
I) o retângulo: 
 “círculo inscrito”: 
 

  
 
 “círculo circunscrito”: 
 

 
 

Assim, considerando o retângulo, o raio (x) da 
 perfuração circular dever ser tal que: 
 

1,5 < x < 2,5 (S1) 
 
II) O quadrado 

Círculo inscrito: 
 

 
 

Círculo circunscrito: 
 

 
 

 2 2 2 2(2R) 4 4 2R 2 4 R 2 2 R 2,8= + → = ⋅ → = → ≅  

 
Assim, considerando o quadrado, o raio (x) percorrido 

 deve ser tal que: 
 

2 < x < 2,8 (S2) 
 

III) o triângulo 

 

 
 

lado 3 6,8 3
altura R r 3r 3,4 (1,7)

2 2
= ⇒ + = ⇒ = ⋅ ⇒  

r 1,92⇒ ≅  

 

Daí, R 2r 3,84= ≅  e 1,92 < x < 3,84 (S3) 

 

Como o raio (x) procurado deve satisfazer às três 

 condições, x ∈ S1 ∩ S2 S3. Veja 

 

  
 

Portanto, o objetivo será atingido se o raio (x) do serra 

 do copo utilizado estiver entre 2 e 2,5, o que significa 

 que seu diâmetro (2x) estará entre 4 e 5, ou seja, apenas 

 o exemplar II satisfaz. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 173 160 153 164 
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LEITURA DE GRÁFICOS – C6-H26 
 
De acordo com o enunciado: 
“... para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido 
um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes 
em que os níveis de A e de B forem iguais, porém, maiores 
que o nível mínimo da substância A...” 

 
Ocorrerão 2 pontos que atendem ao enunciado a cada dia. 
Como a duração é de 1 semana: 

2 × 7 = 14   

 

Resposta correta: (E) 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 174 161 148 142 

 
 

  
 

PORCENTAGEM E RAZÃO – C1-H3 

 

São 5 frascos aplicados em 24 h. 

Cada frasco possui 800 mL de soro, logo, volume total de 

soro = 5 · 800 = 4000 mL. 

40% do total são aplicados nas primeiras 4 horas, então, 

60% nas seguintes: 

60

10 0
400⋅ 0 2400 mL de soro.=  

Como 1 mL = 12 gotas  → 2400 · 12 = 28800 gotas, 

aplicada em 
28800 gotas

20 h 24 gotas por minuto.
20 60 minutos

→ =
⋅

 

 

Resposta correta: (C) 

 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 175 162 149 143 

 
 
 
 



  
   

 OSG.: 110845/16
94 

  
 
INTERSEÇÃO DE PLANO COM PIRÂMIDE – C2-H8 
 
Montando os cortes, temos: 
 

 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 176 163 150 144 

 
 

  
 

GRÁFICOS – C6-H25 
 
De acordo com a questão, o 1º gráfico é referente à entrada 
de água e o 2º à saída. 
 

 

Como no intervalo de 5 a 10 minutos, a entrada e a saída 
são constantes, podemos garantir que neste intervalo a 
vazão de enchimento é constante. 
 

Resposta correta: (B) 
 
Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 177 164 151 145 

 
 

  
 

RAZÕES – C1-H1 
 

Analisando os índices, temos: 

I. 
14 imóveis com foco do mosquito

400 imóveis no bairro
= 0,035 maior índice 

II. 
6 imóveis com foco do mosquito

0,012
500 imóveis no bairro

=   

III. 
13 imóveis com foco do mosquito

0,025
520 imóveis no bairro

=  

IV. 
9 imóveis com foco do mosquito

0,025
360 imóveis no bairro

=  

V. 
15 imóveis com foco do mosquito

0,030
500 imóveis no bairro

=  

 

Resposta correta: (A) 



  
   

 OSG.: 110845/16
95 

Caderno Azul Amarelo Cinza Rosa 

Questão 178 172 145 139 

 
 
 
 
 

  
 

PROJEÇÃO ORTOGONAL – C2-H6 
 
Vista superior do globo terrestre projetado no plano α: 
 

 
 
Resposta correta: (E) 
 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 179 173 146 140 
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RAZÃO – C1-H4 

 

Filtro = 
Massas contaminantes não capturados

Número de dias
 

 

Filtro 1 = 
18 mg

6 dias
= 3 mg/dia 

Filtro 2 = 
15 mg

3 dias
= 5 mg/dia 

Filtro 3 = 
18 mg

4 dias
= 4,5 mg/dia 

Filtro 4 = 
6 mg

3 dias
= 2 mg/dia 

Filtro 5 = 
3 mg

2 dias
= 1,5 mg/dia 

Logo, o filtro 2 deve ser descartado. 

 

Resposta correta: (B) 

 
Caderno Azul Amarelo Branco Rosa 

Questão 180 174 147 141 

 
 
 

  
 

LOGARITMOS – C4-H17 
 
Temos que: 

0 0

2 E E 3M
M log log

3 E E 2

   
= ⋅ → =      

 

 
Então:p 

3M 3M

2 2
0

0

E
10 E E 10

E
= → = ⋅  

 
Assim,  

1

2

3M 3 9
27 212 2

1 0 32
3M 3 7

2 2 2
0

E E 10 10
10 10

E
E 10 10

⋅
−

⋅

⋅
= = = =

⋅

 

 
Logo: 
E1 = 103 · E2. 
 
Resposta correta: (C) 
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