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MATEMÁTICA 
1.  (ENEM - 2015) No comércio é comumente utilizado salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor 

tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário 
comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico a seguir 
expressa o valor total de seu salário, em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. 

 
Qual o valor percentual da sua comissão? 

A  2%. 

B  5%. 

C  16,7%. 

D  27,7%. 

E  50%. 

 

2.  Uma montadora de veículos segue um planejamento de aumento de produção acrescentando, a cada mês, � veículos à 
quantidade de veículos produzida no mês anterior. Sabendo que � é uma constante e que, após a implantação desse 
planejamento de aumento de produção, no 5° mês foram produzidos 5 000 veículos e no 20° mês, 8 000, qual a 
quantidade de veículos produzidos no 12° mês?  

A  5 800. 

B  6 000. 

C  6 400. 

D  7 200. 

E  7 600. 
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4.  Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. O número de 
vértices desse poliedro é igual a  

A  6. 

B  7. 

C  8. 

D  9. 

E  10. 

 

5.  Um poliedro convexo de 33 arestas possui somente faces triangulares e hexagonais. Sendo 6 840° a soma dos ângulos 
internos das faces desse poliedro e considerando �	o número de faces triangulares e �	o número de faces hexagonais, 
os valores de �	 e � são, respectivamente, iguais a 

A  5 e 9. 

B  6 e 8. 

C  7 e 7. 

D  8 e 6. 

E  9 e 5. 

 

 

FÍSICA 
6.  Um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial inclinada de um ângulo α  com a horizontal. A bola abandona a 

mão do garoto com energia cinética E0 e percorre uma trajetória parabólica contida em um plano vertical, 
representada parcialmente na figura. 

 
Desprezando-se a resistência do ar, a energia cinética da bola no ponto mais alto de sua trajetória é 

A  E0 ⋅  sen α  

B  E0 ⋅  cos α  

C  E0 ⋅  cos2 α  

D  E0 ⋅  sen2 α  

E  

2
0 sen

2

E α⋅

 

7.  A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola, a partir da posição A e até atingir a posição 
C. 

 
(www.mundoeducacao.bol.uol.br. Adaptado.) 

O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste. 

 
O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando este se desloca da posição A até a posição 
B, é 

A  0,60 J. 

B  –0,60 J. 

C  –0,30 J. 

D  0,80 J. 

E  0,30 J. 
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8.  Na olimpíada Rio 2016, nosso medalhista de ouro em salto com vara, Thiago Braz, de 75,0 kg, atingiu a altura de 
6,03 m, recorde mundial, caindo a 2,80 m do ponto de apoio da vara. Considerando o módulo da aceleração da 
gravidade g = 10,0 m/s2, o trabalho realizado pela força peso durante a descida foi aproximadamente de 

A  2,10 kJ 

B  2,84 kJ 

C  4,52 kJ 

D  4,97 kJ 

E  5,10 kJ 

9.  Dois pedaços de uma mesma corda homogênea são presos ao teto e pendem livremente na vertical sob a ação da 
gravidade. O pedaço I tem metade do comprimento do II.  

 
Considere g o módulo da aceleração da gravidade e o nível X como zero de energia potencial gravitacional. Assim, as 
energias potenciais gravitacionais UI e UII das cordas I e II, respectivamente, são relacionadas por  

A  UI = UII.  

B  UI = (3/4)UII.  

C  UI = (1/2)UII.  

D  UI = (1/4)UII.  

E  UI = (1/8)UII. 

10.  Considere a porta OABD indicada na figura. Metade da porta é de vidro e metade de madeira. A massa do vidro é 3/5 
da massa da madeira. 

 
As coordenadas x e y do centro de gravidade da porta são, em metros, respectivamente iguais a 

A  0,4 e 1,0. 

B  0,8 e 2,0. 

C  0 e 1,0. 

D  0,4 e 7/8. 

E  0,4 e 8/7. 

 

QUÍMICA 
11.   

Lavoisier foi quem descobriu uma maneira de sintetizar o salitre em grandes quantidades, o que possibilitou um aumento sensível 

na produção e utilização da pólvora. Para se obter o nitrato de potássio, um tipo de salitre, pode-se reagir cloreto de potássio com ácido 

nítrico. 

Lavoisier também foi responsável por enunciar a Lei da Conservação da Massa, também conhecida como Lei de Lavoisier. 
Disponível em: tinyurl.com/ybcuml9u. Acesso em: 15 de nov. 2017 (adaptado). 
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Em um experimento para obtenção de salitre, foram anotadas as massas utilizadas, porém o aluno esqueceu de anotar a 
massa formada de nitrato de potássio, conforme a figura. 

3 3KC HNO KNO HC

745 g 630 g x g 365 g

+ → +ℓ ℓ
 

O aluno não se preocupou com esse fato, pois aplicando a Lei de Lavoisier é possível encontrar a massa desconhecida, 
representada por x na tabela. 

Assinale a alternativa que apresenta a massa de salitre, em gramas, obtida nesse experimento.  

A  101. 

B  630. 

C  745. 

D  1010. 

E  1375. 

12.  Em uma reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, foram misturados 122,5 g de ácido sulfúrico e 130 g de 
NaOH. Segue a equação não balanceada: 

2 4(aq) (aq) 2 4(s) 2 ( )H SO NaOH Na SO H O+ → + ℓ  

Qual o reagente limitante e a massa de NaOH  consumida, respectivamente? 

Dados: H 1; S 32; O 16; Na 23.= = = =   

A  NaOH e 50g 

B  NaOH e 100g 

C  H2SO4 e 100g 

D  H2SO4 e 50g 

E  H2SO4 e 75g 

13.  Um processo industrial muito importante usado para melhorar propriedades físicas, mecânicas e térmicas da borracha 
é o da vulcanização. Uma das variações existentes desse processo é a vulcanização a frio, em que o composto 2 2S Cℓ  é 

usado como fonte de átomos de enxofre, que formam “pontes” entre as cadeias poliméricas da borracha inicial. O 
composto 2 2S Cℓ  pode ser produzido pela reação entre enxofre fundido com gás cloro, cuja reação é representada pela 

equação (não balanceada): 

8( ) 2(g) 2 2( )x S y C z S C+ →ℓ ℓℓ ℓ  

Com relação à equação, assinale a alternativa correta.  

A  A massa mínima de gás cloro necessária para reagir completamente com 128 g de 8( )S ℓ  é de 142 g.  

B  Os coeficiente x, y e z são, respectivamente, 1, 2 e 4. 

C  8S  é uma das formas isotópicas com que o átomo de enxofre se apresenta na natureza.    

D  Essa reação de oxirredução se processa com variação do estado de oxidação dos átomos de enxofre de 0 para +2 e o 
cloro de 0 para –2.  

E  Misturando-se 200 g de 8( )S ℓ  com 284 g de gás cloro obtém-se, no máximo, uma massa de 540 g de 2 2S C .ℓ     

14.  A clorofila é uma molécula orgânica que dá a cor verde às plantas e contém um átomo de magnésio por molécula. Num 
experimento, o valor medido para a porcentagem em massa desse metal na clorofila foi 2,7%. A massa molar (em 
gramas) correspondente da clorofila é  

A  447.   

B  973.  

C  243.  

D  775. 

E  889. 

15.  A porcentagem em massa de carbono no clorofórmio, CHCℓ3, é (massas molares, em g/mol: H = 1; C = 12, Cℓ = 35,5):  

A  1%.    

B  10%.    

C  12%.    

D  24%.    

E  50%.    
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BIOLOGIA 
16.  A constituição química da membrana plasmática é lipoprotéica, isto é, formada de fosfolipídios e proteínas. A 

organização das moléculas na membrana foi descrita por dois pesquisadores, Singer e Nicholson. Eles propuseram um 
modelo de membranaplasmática constituído por 

A  uma camada bimolecular de lipídios, com proteínas variando de posição, de acordo com o estado funcional da 
membrana. 

B  dois folhetos ligados por pontes de hidrogênio, um de polissacarídeos e outro de ácidos graxos de peso molecular 
elevado. 

C  três folhetos lipídicos, sendo dois de triglicerídeos e um de fosfatídeos. 

D  um folheto triplo, em que uma camada bimolecular de lipídios se localiza entre duas camadas de proteínas. 

E  duas camadas bimoleculares de lipídios e duas de proteínas. 

Observe o esquema a seguir e utilize-o para responder às questões 17 e 18. 

 
17.  Considerando o esquema e conhecimentos correlatos, julgue as proposições a seguir e marque a opção correta. 

I. A ilustração representa uma célula vegetal. 

II. As organelas 2, 4 e 7 são comuns à célula animal e à vegetal. 

III. A única organela exclusiva de células vegetais é a indicada pelo número 5. 

IV. Membrana plasmática e parede celular são estruturas encontradas em células eucariontes e células 
procariontes. 
 

A  Todas estão incorretas. 

B  Existe apenas uma incorreta. 

C  Existem apenas duas corretas. 

D  Existe apenas uma correta. 

E  Todas estão corretas 

 

18.  Considerando o esquema e conhecimentos correlatos, julgue as proposições a seguir e marque a opção correta. 

I. Respiração celular e síntese de proteínas são funções exercidas pelas estruturas 6 e 5, respectivamente. 

II. O ácido desoxirribonucleico é encontrado nas estruturas 1, 3 e 4. 

III. Fotossíntese é função desempenhada pela organela 2. 

IV. A organela 4 tem por função armazenar substâncias para a célula. 

Entre essas proposições, 

A  todas estão incorretas.  

B  há apenas uma incorreta. 

C  há apenas duas corretas. 

D  há apenas uma correta. 

E  todas estão corretas. 
 

19.  Observe o esquema a seguir, que sintetiza uma sucessão de ambientes. Assinale a proposição incorreta. 
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A  Em I, ocorrem espécies pioneiras, que absorvem os nutrientes existentes numa pequena faixa de interação húmus-
solo. 

B  Em II, ocorrem espécies estáveis, que apresentam um alto grau de especialização fisiológica, devido ao ambiente em 
que vivem. 

C  Em III, ocorrem espécies estáveis, adaptadas à vida em ambientes mais duráveis e previsíveis. 

D  As espécies que aparecem em III apresentam estruturas vegetativas mais duradouras, que conferem vantagens na 
competição a longo prazo por espaço, luz e nutrientes. 

E  O homem, ao derrubar matas (representadas em III) e substituí-las por monoculturas, remove sistemas biológicos 
extremamente diversificados, possibilitando o surgimento de sistemas simples e instáveis, característicos dos 
primeiros estágios de sucessão (como em I e em II). 

20.  Durante uma sucessão ecológica 

A  há uma tendência para que a biomassa total da comunidade diminua. 

B  há uma tendência para que a biodiversidade diminua. 

C  há uma tendência para uma diminuição da velocidade de ciclagem de nutrientes. 

D  há uma tendência para aumento na quantidade de nichos ecológicos. 

E  há uma tendência para diminuição na produtividade primária. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Já no largo Oceano navegavam, 
As inquietas ondas apartando; 
Os ventos brandamente respiravam 
Das naus as velas côncavas inchando; 
Da branca escuma os mares se mostravam 
Cobertos, onde as proas vão cortando 
As marítimas águas consagradas, 
Que do gado de Proteu são cortadas, 
 
Quando os Deuses no Olimpo luminoso, 
Onde o governo está da humana gente, 
Se ajuntam em concílio glorioso, 
Sobre as cousas futuras do Oriente. 
Pisando o cristalino Céu formoso, 
Vêm pela Via Láctea juntamente, 
Convocados, da parte do Tonante 
Pelo neto gentil do velho Atlante 

(Luís de Camões. Os Lusíadas – canto I) 

Vocabulário 

Atlante: entidade da mitologia grega, filho dos titãs Japeto e Climene. 
Côncavas: menos elevadas no meio que nas bodas, concavidades. 
Concílio: reunião de autoridades religiosas. 
Cousas: coisas. 
Escuma: espuma.  
Naus: embarcações. 
Proas: partes anteriores da embarcação. 
Proteu: filho dos titãs Oceano e Tétis na mitologia grega. 
Tonante: trovejante, adjetivo de Júpiter por ser o deus dos raios e dos trovões. 

21.  “Os Lusíadas” são uma das principais obras literárias do Renascimento europeu. Considerando as intenções políticas 
do autor e as características da epopeia, sobre o fragmento acima, julgue as afirmações a seguir:  

I. Os deuses participarão de uma reunião cheia de glória para decidir sobre o destino do povo português.  

II. O povo português é exaltado, porque Proteu permite que a esquadra de Vasco da Gama cruze seus mares. 

III. A referência aos deuses demonstra que a estrofe em oitava rima confere ao poema um tom de aventura. 

Está(ão) correta(s) 

A  I apenas.  

B  I e II apenas.  

C  II apenas.  

D  II e III apenas.  

E  III apenas.  

 

22.   

O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro mui grande ao pescoço, e aos 
pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele 
vamos, sentados no chão, pela alcatifa. Acenderam-se tochas. Entraram. Mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a 
ninguém. Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos 
dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal 
como se lá também houvesse prata. 

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhes dessem, folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois 
tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do Capitão, como dizendo que dariam ouro 
por aquilo. 

Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não o 
queríamos nós entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas dera. 

(Pero Vaz de Caminha. Carta a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil. São Paulo: Martin Claret, 2009.) 
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Vocabulário 
Alcatifa: tapete. 
Estrado: estrutura plana, em geral, de madeira construída acima do nível do chão. 
Folgou: dançou o entregou-se a divertimento. 
Mui: muito. 
Nau: embarcação. 

A respeito do fragmento apresentado, julgue as afirmações a seguir.  

I. Ao dizer que os índios “não fizeram sinal de cortesia”, fica evidente que, numa visão eurocentrista, o cronista 
exalta a cultura do “descobridor” e menospreza os aspectos referentes ao modo de vida dos nativos. 

II. O cronista deixa transparecer um sentimento de superioridade do “descobridor” em relação aos nativos, pois 
sugere a facilidade que os portugueses teriam em enganar os índios. 

III. O fragmento é um exemplo de que a Carta registra os interesses expansionistas de Portugal com o objetivo de 
explorar as riquezas nas terras encontradas, ideia explícita no último parágrafo. 

Está(ão) correta(s) 

A  I, II e III. 

B  I e II apenas.  

C  II e III apenas.  

D  II apenas.  

E  III apenas.  

23.   

As rosas não falam 

[...] 
Volto ao jardim 
Com a certeza que devo chorar 
Pois bem sei que não queres voltar 
para mim 
 
Queixo-me às rosas, 
Mas que bobagem 
As rosas não falam 
Simplesmente as rosas exalam 
O perfume que roubam de ti 
[...] 

Cartola. In: Cartola, São Paulo: EMI, 2005. v.1. Faixa 08. 

Considerando-se aspectos sintáticos dos versos, assinale a opção correta. 

A  No verso “Queixo-me às rosas”, o pronome “me” exerce função de objeto direto. 

B  O segmento que não queres voltar para mim é um objeto direto oracional. 

C  O segmento que devo chorar é um objeto indireto oracional. 

D  O termo ao jardim exerce função de objeto indireto. 

E  O termo o perfume é sujeito simples. 

Facebook está construindo sua própria cidade na Califórnia 

O Facebook está construindo uma espécie de minicidade para seus funcionários. A ampliação do seu campus em Menlo Park, 
Califórnia, será repleta de regalias para os moradores - já que os funcionários vão morar praticamente dentro do trabalho.  

O Wall Street Journal relatou que a rede social de Mark Zuckerberg está trabalhando para construir uma comunidade de US$ 120 
milhões, com 394 unidades habitacionais a uma curta distância de seus escritórios. Com 192 mil metros quadrados, o chamado Anton 
Menlo vai incluir tudo, desde um bar de esportes até uma creche para cachorros. 

O projeto do Facebook aspira a todas as novidades que as empresas do Vale do Silício já inventaram para tornar seus escritórios 
mais divertidos e descolados. Porém, uma porta-voz da empresa disse que a ideia de criar a propriedade não é para reter os funcionários - 
que estão cada dia mais disputados entre as empresas de tecnologia. 

“Certamente estamos animados para ter opções de moradia mais perto do campus, mas acreditamos que as pessoas trabalham no 
Facebook porque o que elas fazem é gratificante, e elas acreditam em nossa missão”, disse a porta-voz. Em outras palavras, eles dizem que 
não querem apenas bajular os funcionários com todas as regalias possíveis para que eles não saltem para a concorrência.  

Apesar de soar como inovadora, a ideia evoca memórias das “cidades empresas”, que eram comuns na virada do século 20, onde os 
operários norte-americanos viviam em comunidades pertencentes ao seu empregador e recebiam moradia, cuidados de saúde, polícia, 
igreja e praticamente todos os serviços oferecidos em uma cidade. Porém, elas acabaram extintas por colocar os trabalhadores 
completamente nas mãos dos empregadores, que muitas vezes se aproveitavam para explorá-los. 

É claro que ninguém espera que o Facebook faça isso. O que acontece é que os preços dos imóveis estão subindo rapidamente no 
Vale do Silício - calcula-se um aumento de 24% desde o quarto trimestre de 2012, e alguns funcionários da empresa acabam enfrentando 
problemas com isso. Além disso, a cidade do Facebook terá capacidade para abrigar apenas 10% dos funcionários da companhia. 

(Internet: <http//www.canaltech.com.br>. por Redação – 3 out 2013. (Acesso em 27 ago. 2018)) 
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24.  O termo destacado em: “elas acreditam EM NOSSA MISSÃO.” exerce a mesma função sintática em: 

A  “os operários norte-americanos viviam em comunidades pertencentes ao seu empregador” 

B  “muitas vezes se aproveitavam para explorá-los.” 

C  “os funcionários vão morar praticamente dentro do trabalho.”  

D  “recebiam moradia, cuidados de saúde, polícia, igreja e praticamente todos os serviços oferecidos em uma cidade.” 

E  “O projeto do Facebook aspira a todas as novidades.” 

O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele 
a olhara enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-queijo. 

Ele... Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou-lhe: 
– E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? 
– Sim, respondeu atabalhoadamente com pressa antes que ele mudasse de ideia. 
– E, se me permite, qual é mesmo a sua graça? 
– Macabéa. 
– Maca - o quê? 
– Béa, foi ela obrigada a completar. 
– Me desculpe, mas até parece doença, doença de pele. 
– Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até um ano de 

idade eu não era chamada porque não tinha nome, eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem 
mas parece que deu certo - parou um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou desanimada e com pudor - pois como o senhor vê 
eu vinguei... pois é... 

Também no sertão da Paraíba promessa é questão de grande dívida de honra. 
Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, 30 jan. p. 43-45. (Fragmento) 

25.  Considere o trecho de texto a seguir: “E a moça, bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada-com-
queijo.”. É correto que: 

A  a preposição PARA tem valor de destino. 

B  os pronomes LHE e LO (nas duas ocorrências) referem-se à mesma personagem. 

C  o verbo ver, em VÊ (-lo) necessita de um objeto direto para completar o seu sentido. 

D  o sujeito da primeira oração é desinencial. 

E  LO e LHE, sintaticamente, possuem a mesma classificação. 

 

HISTÓRIA 
26.  Leia o texto abaixo: 

“Aqueles que foram de Espanha para esses países (e se têm na conta de cristãos) usaram de duas maneiras gerais e principais para 
extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a guerra injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos aqueles que 
podiam ainda respirar ou suspirar e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os 
senhores naturais e os homens valorosos e fortes; pois comumente na guerra não deixam viver senão mulheres e crianças: e depois 
oprimem-nos com a mais horrível e áspera servidão a que jamais tenham submetido homens ou animais.” 

LAS CASAS, Frei Bartolomeu de. O paraíso destruído. Brevíssima relação da destruição das Índias [1552]. Porto Alegre: L&PM, 2001. 

O trecho do texto de Las Casas aponta o processo de dizimação das populações indígenas americanas por parte dos 
espanhóis. Além da guerra, os processos de trabalho e o controle disciplinar imposto resultaram na morte de milhões de 
habitantes nativos da América. Dentre os processos de trabalho impostos aos indígenas e que resultaram em sua 
mortandade, destaca-se: 

A  a escravidão imposta a eles, semelhante a dos africanos levados à América para trabalhar na extração de metais. 

B  a encomienda, um processo de trabalho compulsório imposto a toda uma tribo para executar serviços agrícolas e 
extrativistas. 

C  o assalariamento, pago em valores muito baixos e geralmente em espécie. 

D  a parceria, onde os indígenas eram obrigados a trabalhar na agricultura e nas minas, destinando dois terços da 
produção aos espanhóis. 

E  a recompensa, paga de acordo com a quantidade de mais extraída. 

27.  Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase “O Estado sou Eu', proferida pelo Rei Sol, Luís 
XIV. É correto dizer que essa frase 

A  torna patente o uso do simbolismo solar, característico da maçonaria francesa. 

B  explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. 

C  explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei não governava de fato. 

D  foi proferida após Luís XIV ter vencido a Revolução Puritana e o exército de Cromwell. 

E  foi proferida após Luís XIV ter vencido a Guerra das Duas Rosas. 
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28.  (UFRN) O pensamento político e econômico europeu, em fins do século XVII e no século XVIII, apresentou uma 
vertente de crítica ao Absolutismo e ao Mercantilismo, predominantes na Europa, na Idade Moderna. Qual das ideias 
abaixo caracteriza essa nova corrente de pensamento? 

A  É necessária a regulamentação minuciosa de todos os aspectos da vida econômica para garantir a prosperidade 

nacional e o acúmulo metalista. 

B  O Estado, com função de polícia e justiça, deve ser governado por um rei, cuja autoridade é sagrada e absoluta 
porque emana de Deus. 

C  A fim de proteger a economia nacional, cada governo deve intervir no mercado, estimulando as exportações e 

restringindo as importações. 

D  O poder do soberano era ilimitado, porque fora fruto do consentimento espontâneo dos indivíduos para evitar a 
anarquia e a violência do estado natural. 

E  O Estado, simples guardião da lei, deve interferir pouco, apenas para garantir as liberdades públicas e as 

propriedades dos cidadãos. 

29.  Leia atentamente os relatos a seguir: 

1. "O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como o espelho que absorve tudo o que 
encontra diante de si, sem tomar conhecimento." 

2. “Experiência, mãe de toda a certeza.” 
3. “Só o pintor universal tem valor” 

São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor exalta compreensão, 
experiência, universalismo, valores que marcaram o 

A  Teocentrismo, como princípio básico do pensamento moderno. 

B  Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes na Idade Média. 

C  Humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. 

D  Confucionismo, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. 

E  Escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento. 

30.  Os movimentos reformistas religiosos que surgiram na Europa moderna, entre os séculos XV e XVI, variaram em seus 
fundamentos e prática frente aos dogmas religiosos instituídos pela Igreja Católica. Marque a opção que relaciona 
corretamente um desses movimentos reformistas com seu fundamento doutrinário. 

A  O humanismo defendeu a extinção do Papado como necessária para o desenvolvimento de uma nova religião 
baseada na tolerância e no respeito às crenças religiosas individuais. 

B  O luteranismo condenou a doutrina da predestinação e a livre interpretação das escrituras sagradas. 

C  O calvinismo, em sua concepção moral, valorizou o trabalho e justificou o lucro, formulando uma doutrina que 
correspondia às necessidades de uma moral burguesa. 

D  O anglicanismo instituiu uma doutrina protestante, cuja hierarquia eclesiástica subordinava o poder temporal dos 
monarcas à autoridade divina dos Papas. 

E  O Concílio de Trento promoveu uma reformulação dos dogmas religiosos católicos, disciplinando o clero e 
restringindo sua autoridade aos assuntos ligados à fé cristã. 

 

GEOGRAFIA 
31.  Observe os gráficos abaixo. 

 

 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 
 

 
SIGMAIS  ::  set/2018  |  1ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  21_4_S+_06_2018_atv.docx     10 

Os gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias brasileiras organizadas de acordo com os dados divulgados nos 
censos de 1980 e 2000 realizados pelo IBGE. Na comparação, observa-se que a base da pirâmide etária da população 

brasileira está se tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo. Verifica-se também que o corpo está cada vez maior, 
o que reflete a diminuição das taxas de crescimento vegetativo, o que provocou uma mudança no perfil da pirâmide etária 
brasileira nessa comparação entre 1980 e 2000. A análise das pirâmides etárias apresentadas 

A  permite verificar a composição etária de uma população e seu reflexo na estrutura da População Economicamente 
Ativa (PEA), a qual é formada por pessoas que exercem atividades remuneradas. 

B  serve como subsídio para a elaboração de políticas previdenciárias e influencia diretamente em questões que dizem 
respeito à concessão de benefícios, na medida em que diminui o numero de pessoas aposentadas. 

C  subsidia o Estado na elaboração de políticas públicas nas áreas de educação, saúde, saneamento e cultura, de modo 
que possam ser elaboradas ações que atendam às expectativas de uma população cada vez mais jovem. 

D  permite verificar a composição da população feminina brasileira e serve como subsídio para a elaboração de 
políticas públicas de gênero para uma população feminina cada vez mais jovem. 

E  auxilia o Estado na elaboração de programas sociais que objetivam a inclusão social e a distribuição de renda na 

intenção de corrigir as distorções do crescimento desigual entre a população brasileira. 

32.  O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o 
número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total. Graças aos 
avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. 

Isso ocorre em função do 

A  declínio da taxa de natalidade e do aumento da longevidade. 

B  aumento da natalidade e da diminuição da longevidade. 

C  crescimento vegetativo e do aumento da taxa de natalidade. 

D  aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. 

E  declínio da taxa de mortalidade e da diminuição da longevidade. 

33.  O crescimento sem precedentes da população mundial nos últimos 50 anos, até alcançar 7 bilhões de pessoas neste 
ano, reavivou as preocupações sobre a chegada de uma grande crise demográfica. 

David Lam, economista da Universidade de Michigan, explicou, nesta sexta-feira, que, apesar do crescimento da população, o 
planeta foi capaz de produzir alimentos suficientes para reduzir as crises de fome e a pobreza. No entanto, ainda há preocupações sobre 
uma possível crise demográfica no planeta, disse ele em discurso para especialistas em uma associação sobre estudos da população nos 
Estados Unidos […]. 

Internet: <http://ultimosegundo.ig.com.br>. Último Segundo, 2 nov. 2011. (Adaptado.) 

A teoria demográfica que se preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o crescimento demográfico e a produção 
de alimentos é a 

A  reformista. 

B  desenvolvimentista. 

C  malthusiana. 

D  explosão demográfica. 

E  agrodemográfica. 

34.   

[...] Agora começa a ganhar fôlego no meio acadêmico a escola dos neomalthusianos. Eles acham que a armadilha agora é gente 
demais vivendo num meio ambiente degradado demais. Em 2050, prevê-se, seremos 9,2 bilhões de pessoas – ou 2,5 bilhões a mais do que 
hoje. 

(Revista Veja, ed. 2062, maio de 2008. (Adaptado.)) 

Os neomalthusianos, mencionados no texto, temem o rápido crescimento populacional frente à capacidade da sociedade e 
do planeta em lidar com esse crescimento, da mesma forma que pensava Thomas Malthus. No entanto, diferentemente do 
malthusianismo clássico, o neomalthusianismo 

A  impede que qualquer tipo de controle populacional seja implementado pelo Estado em termos de políticas públicas. 

B  defende a difusão de métodos contraceptivos, o planejamento familiar e outras medidas de redução da natalidade. 

C  apregoa o retorno do crescimento das taxas da mortalidade como mal necessário frente à explosão demográfica. 

D  considera a necessidade de se impor um controle da moral da população, em que os casais só devem procriar se 
tiverem condições financeiras. 

E  afirma que a única saída para a explosão demográfica é a migração em massa das regiões povoadas para áreas 
desabitadas. 
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35.  Analise o quadro abaixo. 

Crescimento Vegetativo no Brasil (1940 – 2007) 

Período 
Taxa de Natalidade 

(‰) 
Taxa de Mortalidade 

(‰) 

Crescimento 
Vegetativo (%) 

1940 – 1950 44,4 20,9 2,35 

1950 – 1960 43,2 14,2 2,90 

1960 – 1970 38,7 9,8 2,89 

1970 – 1980 33,0 8,1 2,49 

1980 – 1991 26,8 7,9 1,89 

1991 – 2000 24,1 7,8 1,63 

2000 – 2007 19,8 7,8 1,2 
Fonte: Censo Demográfico 2000 e Contagem da População 2007. 

As opções abaixo expressam análises possíveis para os dados apresentados no quadro, exceto: 

A  o uso de anticoncepcionais e a legalização do aborto nas regiões mais povoadas contribuíram, significativamente, 
para a redução da taxa de natalidade. 

B  a melhoria nas condições sanitárias e higiênicas promoveu a queda da taxa de mortalidade. 

C  o aumento da idade média para o casamento reduziu o período de fertilidade em um matrimônio, afetando a taxa de 
fertilidade. 

D  a redução das doenças infecciosas, parasitárias, do sistema respiratório e digestivo promoveu a queda da taxa de 
mortalidade. 

E  aprovação do código eleitoral, que garantiu a participação política das mulheres. 

 

 

 

 


