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MATEMÁTICA 
1.  Em um certo jogo, apostando-se uma quantia x, tem-se uma das duas possibilidades seguintes:  

I. perde-se a quantia x apostada; 

II. recebe-se a quantia 2x. 

Uma pessoa apostou 21 vezes da seguinte maneira: na primeira vez, apostou 1 centavo; na segunda vez, apostou                    
2 centavos, na terceira vez, apostou 4 centavos e assim por diante, apostando em cada vez o dobro do que havia apostado 
na vez anterior. Nas 20 primeiras vezes, ela perdeu. Na 21ª vez, ela ganhou. Comparando-se a quantia total � por ela 
desembolsada e a quantia � recebida na 21ª jogada, tem-se que � é igual a  

A  2� � 2. 

B  � � 1. 

C  � � 1. 

D  �. 

E  2�. 

 

2.  Um artigo custa hoje x reais e seu preço é aumentado, anualmente, em 12% sobre o preço do ano anterior. 
Construindo uma sequência em que cada termo corresponde ao preço desse artigo, ano a ano, obtém-se uma 
progressão 

A  aritmética de razão 12.  

B  aritmética de razão 0,12.  

C  geométrica de razão 12.  

D  geométrica de razão 1,12.  

E  geométrica de razão 0,12. 

 

3.  Suponha que, em uma prova, um aluno gaste para resolver cada questão, a partir da segunda, o dobro de tempo gasto 
para resolver a questão anterior. Suponha ainda que, para resolver todas as questões, exceto a última, ele tenha gasto 
63,5 minutos e para resolver todas as questões, exceto as duas últimas, ele tenha gasto 31,5 minutos. Desse modo, o 
número total de questões dessa prova é igual a 

A  6. 

B  7. 

C  8. 

D  9. 

E  10. 

 

4.  (ENEM 2010) Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de 
comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses 
canteiros foram feitas algumas marcas no solo plano. Foi possível perceber que das seis estacas colocadas, 3 eram 
vértices de um triângulo e as outras três representavam os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme figura 
a seguir em que as estacas foram nomeadas por letras. 

A

B

C

P

M

N  
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. 

Nessas condições, a área a ser calçada corresponde 

A  à mesma área do triângulo AMC. 

B  à mesma área do triângulo BNC. 

C  à metade da área do triângulo ABC. 

D  ao dobro da área do triângulo MNC. 

E  ao triplo da área do triângulo MNC. 
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5.  (ENEM 2013) O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 
comprimentos iguais a 6 m e 4 m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos 
*+,,,, e -.,,,, e a haste é representada pelo segmento /0,,,,, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de 
reta *-,,,,. Os segmentos *.,,,, e -+,,,, representam cabos de aço que serão instalados. 

Qual deve ser o valor do comprimento da haste /0,,,,? 

A B

C

D

E

F

4

6

 

A  1 m. 

B  2 m. 

C  2,4 m. 

D  3 m. 

E  2 6 . 

 

FÍSICA 
6.  Adotando-se que o raio equatorial da Terra é de 6.300 km, π = 22/7 e que o dia tem 24 h, pode-se afirmar que, devido 

ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar, em relação 
ao centro da Terra, igual a: 

A  2250 km/h 

B  1650 km/h   

C  1300 km/h 

D  980 km/h 

E  460 km/h 

 

7.  Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante de modo tal que os seus pneus rolam 
sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem diâmetro de 0,50 m, e gira com uma frequência de 840 rpm. A 
velocidade do automóvel será de: 

A  3 π m/s 

B  4 π m/s 

C  5 π m/s 

D  6 π m/s 

E  7 π m/s       

 

8.  Dois pontos A e B situam-se respectivamente a 10 cm e 20 cm do eixo de rotação da roda de um automóvel em 
movimento uniforme. É possível afirmar que:  

A  As velocidades angulares de A e B são iguais. 

B  O período do movimento de A é menor que o de B.  

C  A frequência do movimento de A é maior que a de B.  

D  As velocidades lineares de A e B têm mesma intensidade. 

E  A velocidade angular do movimento de B é maior que a de A.  

9.  Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio devido à ação da força de intensidade F aplicada por um homem 
conforme ilustra a figura abaixo. 

 

Os pontos A, B e C são os pontos de contato que sustentam os cabos das polias móveis a contar da esquerda para a direita 
na perspectiva do leitor. As forças que a superfície exerce sobre os fios nos pontos A, B e C são respectivamente iguais a: 

A  P/8, P/4 e P/2.  

B  P/8, P/2 e P/4.    

C  P/2, P/4 e P/8.      

D  P/2, P/2 e P/2. 

E  P, P/2 e P/4.  
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10.  Às vezes, as pessoas que estão num elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral na região 
do estômago. Isso se deve à inércia de nossos órgãos internos localizados nessa região, e pode ocorrer: 

A  quando o elevador sobe ou desce em movimento uniforme. 

B  apenas quando o elevador desce em movimento uniforme. 

C  quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. 

D  apenas quando o elevador sobe em movimento uniforme. 

E  apenas quando o elevador sobe em movimento variado. 

 

QUÍMICA 
11.  Quando um átomo, ou um grupo de átomos, perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo 

assim, o íon é formado quando o átomo (ou grupo de átomos) ganha ou perde elétrons. Logicamente, esse fato 
interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma 
distribuição eletrônica. 

Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir: 

I II III IV V VI 
2

20Ca
+  2

16S
−  1

9F
−  1

17C
−
ℓ  2

38Sr
+  3

24Cr
+  

A distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 (segundo o Diagrama de Linus Pauling) pode corresponder, apenas, à 
distribuição eletrônica das espécies  

A  I, II, III e VI.    
B  I, II e IV.    

C  III, IV e V.    
D  II, III, IV e V.   

E  I, V e VI.    

 

12.  Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 

Cinco amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da Tabela Periódica: 

• cada participante selecionou um isótopo dos elementos da Tabela Periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel; 

• os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão 
contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. 

Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. 

56 16 40 7 35

26 8 20 3 17

PedroFernanda Gabriela Júlia Paulo

Fe O Ca Li Cℓ  

Observando os cartões, é correto afirmar que o(a) vencedor(a) foi  

A  Júlia.    
B  Paulo.    

C  Pedro.    
D  Gabriela.    

E  Fernanda.    
 

13.  Os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, 
enquanto os elétrons circundam o átomo na eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de partículas que 
formam os elementos F, Mg e Fe.  

Elemento Prótons Nêutrons Elétrons Massa 

F 9  9 19 

Mg  12 12 24 

Fe 26 30  56 

Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam corretamente a tabela são, 
respectivamente,  

A  19, 26 e 12. 
B  9, 12 e 30.  

C  19, 24 e 26. 
D  10, 12 e 26. 

E  9, 10 e 26.  
 

14.  São dadas as seguintes informações relativas aos átomos.  

I. X é isóbaro de Y e isótono de Z.  

II. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z.  

III. O número de massa de Z é 138.  

O número atômico de X é   

A  57.     
B  56.     

C  55.     
D  58.     

E  59.    
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15.  Considere os seguintes dados, a 25°C. 

SUBSTÂNCIAS 
ESTADOS 
FÍSICOS 

SOLUBILIDADES EM 
H2O (g/L) 

DENSIDADES 
(g/L) 

TEMPERATURAS DE 
EBULIÇÃO (°C) 

X sólido 80 --- --- 

H2O líquido --- 1,00 100 

CCℓ4 líquido insolúvel 1,59 76,5 

Um sistema, a 25°C, formado por 50 g de X, 500 mL de H2O e 200 mL de CCl4 pode ter seus componentes separados por  

A  filtração, decantação e destilação.    
B  catação, evaporação e dissolução.    
C  destilação, centrifugação e cristalização.    
D  evaporação, decantação e centrifugação. 

E  decantação, centrifugação e catação.     
 

BIOLOGIA 
16.  As informações a seguir referem-se às diferenças existentes entre o DNA e o RNA. Assinale a letra correta. 

A  O DNA e o RNA não apresentam diferenças quando observamos as bases nitrogenadas neles existentes. 

B  Tanto para o DNA quanto para o RNA, vale a relação: quantidade de bases púricas = quantidade de bases 
pirimídicas. 

C  A formação de ligações de hidrogênio (também conhecidas como pontes de hidrogênio) ocorre com a mesma 
facilidade no DNA e no RNA. 

D  O DNA é uma molécula com formato helicoidal duplo, o RNA apresenta estruturas terciária e quaternária. 

E  No RNA, a pentose possui um oxigênio a menos que a pentose do DNA, o nome da pentose do DNA indica essa 
condição 

17.  Observe o esquema a seguir, referente à alteração da forma das proteínas: 

 
Com o auxílio do esquema, marque a opção mais adequada. 

A  A figura evidencia a quantidade de ligações peptídicas de uma proteína. 

B  A figura mostra a alteração na forma de uma proteína, provocada pela alta concentração de substrato. 

C  A figura refere-se à ligação antígeno-anticorpo. 

D  Mudanças de pH e altas temperaturas podem provocar alteração na forma da proteínas, a chamada desnaturação 
proteica. 

E  A ilustração destaca as rupturas nas ligações peptídicas. 

18.  Considere que um trecho de DNA tenha 20 adeninas, 30 guaninas, 40 citosinas e 10 timinas. Qual o número de ligações 
de hidrogênio presentes na molécula de? 

A  100 

B  200 

C  150 

D  270 

E  99 
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19.  Considere as afirmações abaixo, sobre o ciclo do nitrogênio na natureza. 

I. A fixação do nitrogênio é realizada por bactérias que vivem livres no solo ou associadas a raízes de plantas 
leguminosas, como soja, feijão, ervilha etc. 

II. O retorno do nitrogênio à atmosfera é promovido por bactérias denitrificantes, que transformam os nitratos 
em nitrogênio gasoso. 

III. Devido à grande importância do nitrogênio na formação de proteínas e ácidos nucléicos, a maioria das plantas 
consegue aproveitá-lo na forma de N2. 

A respeito dessas afirmações deve-se dizer que: 

A  todas estão incorretas. 

B  todas estão corretas. 

C  somente a I e a II estão corretas. 

D  somente a II e a III estão corretas. 

E  somente a III está correta 

 

20.  Observe a tabela a seguir: 

ESPÉCIES EM INTERAÇÃO TIPOS DE INTERAÇÃO 

1. CUPINS × PROTOZOÁRIOS I 

2. BOI × OVELHA II 

3. SAPO × MOSCA III 

4. RÊMORA × TUBARÃO IV 
Armênio Uzunian e Ernesto Birner. Biologia, vol. Único, Editora Harbra, 2004, pg. 858 (com adaptações). 

Com o auxílio da tabela e de conhecimentos correlatos, julgue as proposições a seguir e marque a alternativa correta. 
I. Entre as interações presentes na tabela há uma que é (+ 0), a IV. 

II. Há na tabela uma interação que é (- -), a II. 

III. Há uma interação na tabela que é harmônica, obrigatória e intraespecífica, a I. 

IV. Predatismo e esclavagismo estão presentes nos exemplos da tabela. 
 

A  Todas as proposições estão corretas. 

B  Existem apenas duas proposições corretas. 

C  Todas as proposições estão incorretas. 

D  Apenas uma proposição está correta. 

E  Apenas uma proposição está incorreta. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
21.   

Texto I 

Quadrilha 

João amava Teresa que amava Raimundo 
Que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
Que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J.Pinto Fernandes 
Que não tinha entrado na história.  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

TEXTO II 

Espinho na Roseira 

Pedro Alcântara do Nascimento 
Amava Rosa Albuquerque Damião 
Pedro Alcântara amava Rosa, 
Mas a Rosa não amava ele não 
Rosa Albuquerque amava Jorge, 
Amava Jorge Albuquerque de Jesus 
E o Benedito, Bendito Jorge, 
Amava Lina que é casada com João 
E o João, João sem dente,  
Amava Carla, Carla da cintura fina 
E a Carla, linda menina, 
Amava Antônio Violeiro do Sertão 
(...) 
E são essas histórias de amor 
Que acontecem todo dia sim senhor  

(André Abujamra) 

A canção de André Abujamra retoma o poema de Drummond estabelecendo uma relação intertextual. Em relação ao tema, 
ou seja, ao assunto desses textos, assinale a opção correta. 

A  "Espinho na Roseira" (texto II) parodia o texto de Drummond, já que desfaz a ideia do desencontro amoroso, tema 
de "Quadrilha" (texto I). 

B  Os doze primeiros versos da canção de Abujamra tratam apenas de encontros amorosos e são contestados pelos 
dois últimos, que sugerem surpresa em constatar os desencontros do cotidiano.  
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C  A partir da leitura de "Espinho na Roseira", podemos dizer que as "histórias de amor/ que acontecem todo dia sim 
senhor", de que nos fala Abujamra, são compostas, em sua grande maioria, de encontros amorosos. 

D  "Espinho na Roseira" parafraseia as ideias de "Quadrilha", já que tematiza, principalmente, o desencontro amoroso,  
tema do poema de Drummond.  

E  Nos textos I e II, fica clara a ideia de que o casamento é para quem não ama alguém. 

22.   

Casa pintada de amarelo 

NOIVO (entrando) — Mãe. 
MÃE — Quê?  
NOIVO — Já vou. 
MÃE — Aonde? 
NOIVO — Para a vinha. (Vai sair.) 
MÃE — Espere. 
NOIVO — Quer alguma coisa? 
MÃE — Filho, o almoço.  
NOIVO — Deixe. Vou comer uvas. Me dê a navalha.  
MÃE — Para quê?  
NOIVO (rindo) — Para cortá-las. 
MÃE (entre dentes e procurando-a) — A navalha, a navalha... Malditas sejam todas as navalhas, e o canalha que as inventou.  
NOIVO — Vamos mudar de assunto.  
MÃE — E as espingardas e as pistolas, e a menorzinha das facas, e até as enxadas e os ancinhos do roçado. 
NOIVO — Bom.  
MÃE — Tudo o que pode cortar o corpo de um homem. Um homem bonito, com sua flor na boca, que vai para as vinhas ou para os 
olivais que tem, porque são dele, herdados. 
NOIVO (baixando a cabeça) — Chega, mãe.  
MÃE — ...e esse homem não volta. Ou, se volta, é só para que a gente lhe ponha uma palma por cima, ou um prato de sal grosso, para 
não inchar. Não sei como você se atreve a levar uma navalha no corpo, nem sei como ainda deixo essa serpente dentro do baú. 
NOIVO — Já não chega? 
MÃE — Nem que eu vivesse cem anos, não falaria de outra coisa. Primeiro seu pai, que cheirava a cravo; e só o tive por três anos, tão 
curtos. Depois, seu irmão. E é justo? E é possível que uma coisa tão pequena como uma pistola ou uma navalha possa dar cabo de um 
homem, que é um touro? Não vou me calar nunca. Os meses passam e o desespero me perfura os olhos e pica até nas pontas do 
cabelo. 
NOIVO (forte) — Vamos parar?  
MÃE — Não. Não vamos parar. Alguém pode me trazer seu pai de volta? E seu irmão? E depois, o presídio. Mas o que é o presídio? Lá 
se come, lá se fuma, lá se toca música! Os meus mortos cobertos de grama, sem fala, viraram pó; dois homens que eram dois 
gerânios... Os assassinos, no presídio, folgados, olhando a paisagem... 

(Frederico Garcia Lorca. Bodas de Sangue. São Paulo: Abril Cultural, 1977. P.11-3). 

Considere o fragmento de texto acima e assinale a opção correta quanto a sua estrutura. 

A  A fala do narrador estruturada em diálogo e a indicação dos nomes em letra maiúscula comprovam que o texto 
pertence ao gênero dramático.  

B  O que permite classificar o texto como gênero dramático é a estrutura em diálogo, com umas rubricas sem o 
narrador, que só aparece nas indicações em letra maiúscula. 

C  A indicação dos nomes das personagens e as rubricas estruturadas em diálogos comprovados em letra maiúscula 
permitem classificar o texto como gênero dramático. 

D  Uma vez que a estrutura em diálogo indica a presença de rubricas, a ausência do narrador justifica os nomes em 
letra maiúscula, o que permite classificar o texto como gênero dramático. 

E  Enquanto as rubricas indicam as ações, os nomes das personagens em letra maiúscula revelam a estrutura de um 
diálogo, permitindo classificar o texto como gênero dramático.  

23.   

Preconceitos fazem parte de uma vida infeliz. É verdade que eles fazem parte da vida na qual há preconceitos de todo tipo, sempre 
desproporcionais em relação às diferenças, à singularidade. Uma vida que se autoquestiona eticamente é aquela que tenta entender e 
superar preconceitos. Em geral, nessa superação, encontramos com a novidade da singularidade. É ela, essa condição diferente e única 
própria de cada pessoa, que devemos respeitar universalmente. Em um aspecto profundo é o autoquestionamento ético que, ao nos ajudar 
a superar preconceitos, nos leva à felicidade. 

Márcia Tiburi. Infelicidades Contemporâneas. 

Considerando os aspectos linguísticos, é correto afirmar: 

A  O terceiro período do texto apresenta quatro orações, sendo que a última apresenta um verbo elíptico, “tenta”. 

B  O pronome “eles”, em “É verdade que eles fazem parte da vida”, faz referência catafórica ao termo “preconceitos de 
todo tipo”, prenunciando uma reflexão sobre um viés temático ainda não apresentado e tratado a seguir. 

C  O pronome relativo “(n)a qual há preconceitos”, resgata a palavra “parte”, caracterizando-a a partir de um aspecto 
que lhe é inerente. 
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D  O demonstrativo “aquela”, em “Uma vida que se autoquestiona eticamente é aquela que tenta entender”, retoma a 
expressão “vida infeliz”, a fim de caracterizá-la como uma prática incessante de autoconhecimento. 

E  O pronome “ela”, em “É ela, essa condição diferente e única própria de cada pessoa”, refere-se ao vocábulo 
“superação”, recuperando-o para ressaltar a única condição de sua existência feliz. 

24.   

 
(Dick Browne. O melhor de Hagar: o Horrível. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2006. v. 2, p. 75.) 

Quanto às questões linguísticas e semânticas da tirinha de Hagar, assinale o item correto. 

A  A finalidade do autor foi mostrar a falta de cultura dos povos bárbaros. 

B  No primeiro quadrinho, primeiro balão, há duas orações, portanto, constitui um período composto. 

C  A expressão, em “a grande muralha da Europa”, apresenta apenas um termo principal, “muralha” e quatro 
subordinados. 

D  “Boa ideia” constitui uma frase verbal com verbal com a presença de um verbo elíptico. 

E  O objetivo do autor foi mostrar a relatividade da visão que as pessoas têm dos outros. 

25.  Leia o trecho “Brasileiro, o homem do amanhã”, de Paulo Mendes Campos, para responder ao que se pede. 

“Há em nosso povo duas constantes que nos induzem a sustentar que o Brasil é o único país brasileiro de todo o mundo. Brasileiro 

até demais. Colunas da brasilidade, as duas colunas são: a capacidade de dar um jeito; a capacidade de adiar. [...] 

Adiamos tudo: o bem e o mal, o bom e o mau, que não se confundem, mas tantas vezes se desemparelham. Adiamos o trabalho, o 

encontro, o almoço, o telefonema, o dentista, o dentista nos adia, a conversa séria, o pagamento do imposto de renda, as férias, a reforma 

agrária, o seguro de vida, o exame médico, a visita de pêsames, o conserto do automóvel, o concerto de Beethoven, o túnel para Niterói, a 

festa de aniversário da criança, as relações com a China, tudo. Até o amor. Só a morte e a promissória são mais ou menos pontuais entre 

nós. 

A única palavra importante é “amanhã”. [...] O resto eu adio para a semana que vem.” 

Em “... as duas colunas são: a capacidade de dar um jeito; a capacidade de adiar. ”, a palavra em destaque foi empregada 
com o mesmo significado com que foi empregada em 

A  Não tive jeito de lhe dar a notícia do acidente. 

B  Ela caminha com jeito muito gracioso. 

C  Pedro sempre dá um jeito de entrar sem ser convidado. 

D  Mariana sempre teve jeito para as artes cênicas. 

E  Esse garoto não tem jeito! 

 

HISTÓRIA 
26.  O crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média: 

A  consolidou as estruturas feudais, como a economia de subsistência e a suserania. 

B  expandiu as atividades agrícolas, com o declínio do uso de moedas nas trocas. 

C  fez surgir um novo grupo social, ligado às atividades artesanais e mercantis. 

D  permitiu o desenvolvimento do trabalho livre, isento de quaisquer restrições. 

E  criou uma infraestrutura tão adequada, que  provocou intenso êxodo rural. 
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27.   

 
Catedral de Notre- Dame, Paris. 

A partir do século XII ao XV, na Europa, algumas catedrais passaram a ser construídas adotando um novo estilo 
arquitetônico: o gótico. Ao contrário do estilo românico, tais igrejas primavam pela verticalidade, leveza, harmonia dos 
traços e luminosidade, através dos vitrais coloridos. O surgimento do estilo gótico está ligado ao 

A  movimento cruzadístico que, ao tentar retomar Jerusalém do domínio mulçumano, permitiu o contato com esse 
estilo mais decorativo, de características orientais. 

B  fortalecimento do sistema feudal e a necessidade de valorização dos feudos por meio de tais construções 
monumentais, reafirmando o poder do senhor das terras. 

C  advento do trabalho servil, em detrimento do trabalho escravo, o que deve ter estimulado a criatividade dos 
construtores da época, possibilitando utilizar novas técnicas de construção 

D  aumento da riqueza e autonomia das cidades, que competiam entre si para edificar catedrais mais altas e 
decoradas, sinal de prosperidade do novo núcleo urbano. 

E  reavivamento da fé e a necessidade dos senhores feudais demostrarem sua devoção à Igreja Católica e ao 
movimento das Cruzadas, financiando novas igrejas a cada vitória alcançada no Oriente. 

28.  Um dos maiores obstáculos à continuidade do desenvolvimento comercial, durante a Baixa Idade Média europeia (XII-
XV), era 

A  a multiplicidade de padrões monetários existentes. 

B  o exercício do poder político pela Igreja católica. 

C  a substituição do trabalho servil pelo assalariado. 

D  o controle do mar Mediterrâneo pelos hebreus. 

E  o imposto elevado arrecadado pelos reis dos Estados centralizados. 

29.  Sobre as cidades ao longo da História, assinale a alternativa INCORRETA. 

"Uma vertente importante do pensamento sobre a cidade e o urbanismo está hoje ancorada na história. Isto vale não só para o 
Brasil, mas para muitos outros países. Diversas são as formas que tomam esse renovado interesse pela história: de um lado, mais 
pragmático, comparecem a valorização do patrimônio histórico – quase sempre de olho nas perspectivas oferecidas pelo desenvolvimento 
turístico – e a criação de novos espaços, consistente ou banal, inspirada em formas urbanas tradicionais; de outro, o enorme 
desenvolvimento de pesquisas que buscam conhecer a história de nossas cidades, os processos de sua transformação no tempo, os projetos 
realizados e não realizados, os protagonistas que ajudaram a dar-lhes uma nova forma e um novo sentido, as inflexões da constituição do 
urbanismo enquanto disciplina reflexiva e propositiva sobre a cidade". 

FERNANDES, Ana; GOMES, Marcos Aurélio A. História da cidade e do urbanismo no Brasil: reflexões sobre a produção recente.  
Ciência e Cultura. São Paulo, v. 56, n. 2, p. 01, 2004. 

A  As cidades inglesas do início da revolução industrial cresceram principalmente após os chamados “cercamentos”; 
fenômeno que provocou a expulsão dos camponeses de suas terras e uma crescente proletarização das áreas 
urbanas. 

B  Os chamados “discursos de patrimônios culturais” estão presentes nas sociedades nacionais modernas e relatam a 
história de determinada coletividade e seus “heróis”. Ao fazer uso dessas narrativas, contribuem para a construção 
de identidades, tradições e memórias. 

C  No Brasil, o discurso modernista debruçou-se acerca da construção de uma identidade nacional. Os intelectuais 
deste movimento iriam criticar um Brasil “europeizado”, característico do século XIX, e valorizar o século XVIII, 
considerando traços mais genuínos da cultura brasileira antes vistos como atrasados. 

D  O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi marcado pela elaboração do “Plano de Metas”, dividido em seis 
grandes partes. Trazia como grande destaque a construção da cidade de Brasília, que viria a ser a sede da nova 
capital federal. 

E  No início da Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, as cidades voltaram a desenvolver-se, tendo 
como elemento incentivar os burgos, como centros culturais e comerciais. 
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30.   

Perante esta sociedade, a burguesia está longe de assumir uma atitude revolucionária. Não protesta nem contra a autoridade dos 
príncipes territoriais, nem contra os privilégios da nobreza, nem, principalmente, contra a Igreja. (...) A única coisa de que trata é a 
conquista do seu lugar. As suas reivindicações não excedem os limites das necessidades mais indispensáveis. 

(Henri Pirenne. História econômica e social da Idade Média, 1978) 

Segundo o texto, é correto afirmar que 

A  a burguesia, nascida da própria sociedade medieval, nela não tem lugar; para conquistá-lo, suas reivindicações são a 
liberdade de ir e vir, elaborar contratos, dispor de seus bens, fazer comércio, liberdade administrativa das cidades, 
ou seja, não tem o objetivo de destruir a nobreza e o clero. 

B  os burgueses, enriquecidos pelo comércio, reivindicam privilégios semelhantes aos da nobreza e do clero na 
sociedade moderna; acentuadamente revolucionários, os seus interesses significam título, terras e servos para 
garantirem um lugar compatível com sua riqueza. 

C  o território da burguesia é o solo urbano, a cidade como sinônimo de liberdade, protegida da exploração da nobreza 
e do clero; para isso, cria o direito urbano, isto é, leis para o comércio, a justiça e a administração que, de forma 
revolucionária, asseguram-lhe um lugar na sociedade moderna. 

D  a sociedade medieval tem um lugar específico para os burgueses, pois as liberdades, as leis, a justiça e a 
administração estão em suas mãos; tal situação tem o objetivo de brecar o poder político e econômico dos nobres e 
da Igreja, fortalecidos pela expansão da servidão e pelo declínio do comércio. 

E  com exigências revolucionárias, como liberdade comercial, jurídica e territorial, a burguesia, cada vez mais rica, visa 
destruir a sociedade medieval; esta, por sua vez, barra a ascensão econômica e política da burguesia, ao fortalecer a 
servidão no campo e impedir as transações comerciais na cidade. 

 

GEOGRAFIA 
31.   

De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos 
pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos 
de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. 

ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. Com Ciência: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, n.º 117, abr. 2010. 
Disponível em: <http://comciencia.br>. Acesso em: 2 mar. 2012. 

O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de 

A  alívio da tensão geológica. 

B  desgaste da erosão superficial. 

C  atuação do intemperismo químico. 

D  formação de aquíferos profundos. 

E  acúmulo de depósitos sedimentares. 

 

32.   

O ganhador do Prêmio Nobel, Philip Fearnside, já alertava, em estudos de 2004, que, como consequência do desmatamento em 
grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o Sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a 
água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. 

SERVA, L. Para ganhador do Prêmio Nobel, cheias no Norte e seca no Sudeste estão conectadas. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. 
Acesso em: 10 nov. 2014. 

O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado no(a) 

A  redirecionamento dos ventos alísios. 

B  redução do volume dos rios voadores. 

C  deslocamento das massas de ar polares.  

D  retenção da umidade na Cordilheira dos Andes. 

E  alteração no gradiente de pressão entre as áreas. 

 

33.  Analise o quadro. 

Tipologia de área 
% de chuva 

Retida no local Escoada 

Bacias naturais/florestas 80 a 100 0 a 20 

Bacias com ocupação agrícola/cultivos 40 a 60 40 a 60 

Bacias com ocupação residencial 40 a 50 50 a 60 

Bacias com ocupação urbana pesada 0a 10 90 a 100 

A leitura dos dados revela que as áreas com maior cobertura vegetal têm o potencial de intensificar o processo de 

A  erosão laminar. 

B  intemperismo físico. 

C  enchente nas cidades. 

D  compactação do solo. 

E  recarga dos aquíferos.  
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34.   

Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou 
tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e, aparentemente, não permite que se questione a pretensão 
modernista de que a forma deve seguir a função. 

HAESBAERT, R. “Gaúchos” e baianos no “novo” Nordeste: entre a globalização econômica e a reinvenção das identidades territoriais. In: CASTRO, I. 
E.; GOMES, P. C. C.; CORRÊA, R. L. (Org). Brasil: questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação  

A  tropófila e clima tropical. 

B  xerófila e clima semiárido. 

C  hidrófila e clima equatorial. 

D  aciculifoliada e clima subtropical. 

E  semidecídua e clima tropical úmido. 

35.   

Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e 
semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas, ecologicamente transicionais, que a pressão sobre a biomassa se faz 
sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, 
desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies 
vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. 

CONTI, J. B. A geografia física e as relações sociedade-natureza no mundo tropical. In: CARLOS, A. F. A. (Org.). Novos caminhos da geografia. 
São Paulo: Contexto, 1999 (adaptado). 

O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao 
processo de  

A  inversão térmica. 

B  poluição atmosférica. 

C  eutrofização da água.  

D  contaminação dos solos. 

E  desertificação de ecossistemas. 

 

 
  

 

 

 

 


