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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS, CIÊNCIAS HUMANAS E 

SUAS TECNOLOGIAS 

 

 

1.Este caderno de questões possui 30 questões 

dispostas da seguinte maneira:  

a) Questões enumeradas de 01 a 10 são relativas à área 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

b) As questões enumeradas de 11 a 18 são relativas à 

área de Matemática e suas tecnologias; 

c) As questões enumeradas de 19 a 30 são relativas à 

área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém 

a quantidade de questões e se essas questões estão na 

ordem mencionada na instrução anterior. Caso o 

caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 

apresente divergência, comunique-a imediatamente ao 

aplicador da sala.  

 

3. Verifique o CARTÃO-RESPOSTA e preencha-o sem 

rasuras. Assine o seu nome nos espaços próprios com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

 

4. Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço 

apropriado a opção correspondente ao tipo de prova. 

ATENÇÃO: Se você assinalar mais de uma opção ou 

deixar todos os espaços em branco, sua prova não será 

corrigida.  

 

5. Não dobre, não amasse e nem rasure o seu CARTÃO- 

RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

 

6. Para cada uma das questões objetivas, são 

apresentadas cinco alternativas com as letras  

               Apenas uma corresponde corretamente à 

questão.  

 

 

 

 

 

7. No cartão resposta todo o espaço compreendido no 

círculo correspondente à opção escolhida para resposta. 

A marcação em mais de uma opção anula a questão, 

mesmo que uma das respostas estejam corretas.  

 

8.O tempo disponível para esta prova é de 3 horas, 

tendo início a partir das 14h e encerrando-se às 17h. 

 

9. Reserve 30 minutos finais para marcação do cartão-

resposta. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 

avaliação.  

 

10. Quando terminar as provas, acene para chamar o 

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e 

o CARTÃO-RESPOSTA.  

 

11. Você poderá deixar o local de prova somente após 

decorridas 1 hora e 30 minutos do início da aplicação e 

poderá levar seu caderno de questões ao deixar em 

definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem 

o término das provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 



 

 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 01 a 10 

 

 

QUESTÃO 01  

 
Se quiser mesmo combater o fumo, o governo 
precisa ir além das restrições. É preciso apoiar 
quem quer largar o cigarro. 
 
Ao aprovar uma medida provisória para combater 
o fumo em locais públicos nos 27 Estados 
brasileiros, o Senado reafirmou um valor 
fundamental: a defesa da saúde e da vida.  
 
Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é 
ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, Estados 
que até agora adotaram as legislações mais duras 
contra o tabagismo. Ela proíbe os autódromos em 
100% dos locais fechados, incluindo até 
tabacarias, onde o fumo era autorizado sob 
determinadas condições. 
 
Uma das principais medidas atinge o fumante no 
bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo 
preço para o maço de cigarros. O Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 
300%. Somando uma coisa e outra, o sabor de 
fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 
20% em 2012 e 55% em 2013. 
 
A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, 
há muito, que o tabaco faz mal à saúde. É 
razoável, portanto, que o Estado aja em nome da 
saúde pública e limite o acesso do cidadão a um 
produto que provoca dependência química e está 
associado a um conjunto de doenças, que vão das 
complicações respiratórias graves a diversos tipos 
de câncer. 
 

Época, 28 nov. 2011 (adaptado). 

 

O autor do texto analisa a aprovação da MP 

540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua 

opinião sobre o tema. O trecho que apresenta uma 

avaliação pessoal do autor como uma estratégia 

de persuasão do leitor é: 

 

a) “Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais 

fechados” 

b) “O governo fica autorizado a fixar um novo 

preço nos maços de cigarros” 

c) “O imposto sobre produtos industrializados (IPI) 

será elevado a 300%” 

d) “Somando uma coisa à outra o sabor de fumar 

se tornará muito mais ácido” 

e) “ Deverá subir 20% em 2012 e 30% em 2013” 

 

QUESTÃO 02  

 
Texto I  

Onde está a honestidade? 

 

Você tem palacete reluzente 

Tem jóias e criados à vontade 

Sem ter nenhuma herança nem parente 

Só anda de automóvel na cidade 

 

E o povo já pergunta com maldade: 

Onde está a honestidade? 

Onde está a honestidade? 

 

O seu dinheiro nasce de repente 

E embora não se saiba se é verdade 

Você acha nas ruas diariamente 

Anéis, dinheiro e até felicidade 

 

Vassoura dos salões da sociedade 

Que varre o que encontrar em sua frente 

Promove festivais de caridade 

Em nome de qualquer defunto ausente 

 
ROSA, N. Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

 

 

Texto II  

 

Um vulto da história da música popular brasileira, 

reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa. Ele 

nasceu em 1910, no Rio de Janeiro; portanto, se 

estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Mas 

faleceu aos 26 anos de idade, vítima de 

tuberculose, deixando um acervo de grande valor 

para o patrimônio cultural brasileiro. Muitas de 

suas letras representam a sociedade 

contemporânea, como se tivessem sido escritas no 

século XXI. 

 
Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010. 

 

Um texto pertencente ao patrimônio literário-

cultural brasileiro é atualizável, na medida em que 

ele se refere a valores e situações de um povo.  

A atualidade da canção Onde está a honestidade?, 

de Noel Rosa, evidencia-se por meio  

 

a) Da ironia, ao se referir ao enriquecimento de 

origem duvidosa de alguns.  

b)  Da crítica aos ricos que possuem joias, mas não 

têm herança.  

c) Da maldade do povo a perguntar sobre a 

honestidade.  

d) Do privilégio de alguns em clamar pela 

honestidade.  

e) Da insistência em promover eventos 

beneficentes. 
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QUESTÃO 03  
 

Sem acessórios nem som 
 

Escrever só para me livrar de escrever. 
Escrever sem ver, com riscos sentindo 
falta dos acompanhamentos 
com as mesmas lesmas e figuras 
sem força de expressão. 
Mas tudo desafina: 
o pensamento pesa 
tanto quanto o corpo 
enquanto corto os conectivos 
corto as palavras rentes 
com tesoura de jardim 
cega e bruta 
com facão de mato. 
Mas a marca deste corte 
tem que ficar nas palavras que sobraram. 
Qualquer coisa do que desapareceu 
continuou nas margens, nos talos 
no atalho aberto a talhe de foice 
no caminho de rato. 
 
FREITAS FILHO, A. Máquina de escrever: poesia reunida e revista. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

 

Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo 

aponta para uma concepção de atividade poética 

que põe em evidência o (a) 

 

a) angustiante necessidade de produção, presente em 

“Escrever só para me livrar/ de escrever”. 

b) imprevisível percurso da composição, presente em 

“no atalho aberto a talhe de foice/ no caminho de 

rato”. 

c) agressivo trabalho de supressão, presente em “corto 

as palavras rentes/ com tesoura de jardim/ cega e 

bruta”. 

d) inevitável frustração diante do poema, presente em 

“Mas tudo desafina:/ o pensamento pesa/ tanto 

quanto o corpo”. 

e) conflituosa relação com a inspiração, presente em 

“sentindo falta dos acompanhamentos/ e figuras sem 

força de expressão”. 

 

QUESTÃO 04 

 

Romanos usavam redes sociais há dois mil 
anos, diz livro 

 
Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de 
seus vários amigos no Facebook, você 
provavelmente se sente privilegiado por viver em 
um tempo na história em que é possível alcançar 
de forma imediata uma vasta rede de contatos por 
meio de um simples clique no botão “enviar”. Você 
talvez também reflita sobre como as gerações  

 
 
passadas puderam viver sem mídias sociais, 
desprovidas da capacidade de verem e serem 
vistas, de receber, gerar e interagir com uma 
imensa carga de informações. Mas o que você 
talvez não saiba é que os seres humanos usam 
ferramentas de interação social há mais de dois mil 
anos. É o que afirma Tom Standage, autor do livro 
Writing on the Wall — Social Media, The first 2 000 
Years (Escrevendo no mural — mídias sociais, os 
primeiros 2 mil anos, em tradução livre). 
 
Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e 
político romano, teria sido, junto com outros 
membros da elite romana, precursor do uso de 
redes sociais. O autor relata como Cícero usava 
um escravo, que posteriormente tornou-se seu 
escriba, para redigir mensagens em rolos de 
papiro que eram enviados a uma espécie de rede 
de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam 
seu texto, acrescentavam seus próprios 
comentários e repassavam adiante. “Hoje temos 
computadores e banda larga, mas os romanos 
tinham escravos e escribas que transmitiam suas 
mensagens”, disse Standage à BBC Brasil. 
“Membros da elite romana escreviam entre si 
constantemente, comentando sobre as últimas 
movimentações políticas e expressando opiniões.” 
 
Além do papiro, outra plataforma comumente 
utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do 
tamanho e da forma de um tablet moderno, em que 
escreviam recados, perguntas ou transmitiam os 
principais pontos da acta diurna, um “jornal” 
exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa 
tábua, o “iPad da Roma Antiga”, era levada por um 
mensageiro até o destinatário, que respondia 
embaixo da mensagem. 
 
NIDECKER, F. Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 7 nov. 2013 (adaptado). 

 

 

Na reportagem, há uma comparação entre 

tecnologias de comunicação antigas e atuais. 

Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como 

característica que perdura ao longo dos tempos 

o(a) 

 

a) imediatismo das respostas. 

b) compartilhamento de informações. 

c) interferência direta de outros no texto original. 

d) recorrência de seu uso entre membros da elite. 

e) perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. 

 

QUESTÃO 05 

 

Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio 
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Há um medo por parte dos pais e de alguns 

professores de as crianças desaprenderem 

quando navegam, medo de elas viciarem, de 

obterem informação não confiável, de elas se 

isolarem do mundo real, como se o computador 

fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é 

reforçado pela mídia, que costuma apresentar o 

computador como um agente negativo na 

aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós 

sabemos que ninguém corre o risco de 

desaprender quando navega, seja em ambientes 

digitais ou em materiais impressos, mas é preciso 

ver o que se está aprendendo e algumas vezes 

interferir nesse processo a fim de otimizar ou 

orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários 

outros temas, outros caminhos, outras 

possibilidades diferentes daquelas que eles 

encontraram sozinhos ou daquelas que eles 

costumam usar. É preciso, algumas vezes, 

negociar o uso para que ele não seja exclusivo, 

uma vez que há outros meios de comunicação, 

outros meios de informação e outras alternativas 

de lazer. É uma questão de equilibrar e não de 

culpar. 
 

COSCARELLI, C. V. Linguagem em (Dis)curso, n. 3, set.-dez. 2009. 

 

A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, 

ponderando sobre a necessidade de orientação a 

esse uso, pois essa tecnologia: 

 

a) está repleta de informações confiáveis que 

constituem fonte única para a aprendizagem dos 

alunos. 

b) exige dos pais e professores que proíbam seu 

uso abusivo para evitar que se torne um vício. 

c) tende a se tomar um agente negativo na 

aprendizagem e na socialização de crianças e 

jovens. 

d) possibilita maior ampliação do conhecimento 

de mundo quando a aprendizagem é direcionada 

e) leva ao isolamento do mundo real e ao uso 

exclusivo do computador se a navegação for 

desmedida. 

 

QUESTÃO 06 

 

Mas assim que penetramos no universo da web, 

descobrimos que ele constitui não apenas um 

imenso “território” em expansão acelerada, mas 

que também oferece inúmeros “mapas”, filtros, 

seleções para ajudar o navegante a orientar-se. O 

melhor guia para a web é a própria web. Ainda que 

seja preciso ter a paciência de explorá-la. Ainda 

que seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar 

“a perda de tempo” para familiarizar-se com esta 

terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um 

instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no 

desvio de um link, os sites que mais se aproximam 

de nossos interesses profissionais ou de nossas 

paixões e que poderão, portanto, alimentar da 

melhor maneira possível nossa jornada pessoal. 

 

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 

 

 

O usuário iniciante sente-se não raramente 
desorientado no oceano de informações e 
possibilidades disponíveis na rede mundial de 
computadores. Nesse sentido, Pierre Lévy destaca 
como um dos principais aspectos da internet o(a) 

 

a) espaço aberto para a aprendizagem. 

b) grande número de ferramentas de pesquisa. 

c) ausência de mapas ou guias explicativos. 

d) infinito número de páginas virtuais 

e) dificuldade de acesso aos sites de pesquisa. 

 

QUESTÃO 07 

 

Psicologia de um vencido 
 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênesis da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundíssimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 

 
ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 

A poesia do paraibano Augusto dos Anjos revela 

aspectos de uma literatura de transição 

designada como pré-modernista. Com relação à 

poética e à abordagem temática presentes no 
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soneto, identificam-se marcas dessa literatura 

de transição, como: 

 

a) a forma do soneto, os versos metrificados, 

a presença de rimas e o vocabulário 

requintado, além do ceticismo, que 

antecipam conceitos estéticos vigentes no 

Modernismo. 

b) o empenho do eu lírico pelo resgate da 

poesia simbolista, manifesta em metáforas 

como “Monstro de escuridão e rutilância” e 

“influência má dos signos do zodíaco”. 

c) a manutenção de elementos formais 

vinculados à estética do Parnasianismo e 

do Simbolismo, dimensionada pela 

inovação na expressividade poética, e o 

desconcerto existencial. 

d) a seleção lexical emprestada ao 

cientificismo, como se lê em “carbono e 

amoníaco”, “epigênesis da infância” e 

“frialdade inorgânica”, que restitui a visão 

naturalista do homem.  
e) a ênfase no processo de construção de 

uma poesia descritiva e ao mesmo tempo 

filosófica, que incorpora valores morais e 

científicos mais tarde renovados pelos 

modernistas. 

 

QUESTÃO 08 

 

 
 

O efeito de sentido da charge é provocado pela 

combinação de informações visuais e recursos 

linguísticos. No contexto da ilustração, a frase 

proferida recorre à: 

 

a) ironia para conferir um novo significado ao 

termo “outra coisa”. 

b) homonímia para opor, a partir do advérbio de 

lugar, o espaço da população pobre e o espaço 

da população rica 

c) personificação para opor o mundo real pobre ao 

mundo virtual rico 

d) antonímia para comparar a rede mundial de 

computadores com a rede caseira de descanso 

da família.  

e) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da 

expressão “rede social” para transmitir a ideia 

que pretende veicular. 

 

QUESTÃO 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scientific American Brasil, ano 11, nº 134, 2013 

 

Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse 

texto publicitário 

 

a) Afirma com a frase Queremos seu talento 

extamente como ele é”, que qualquer pessoa 

com talento pode fazer parte da equipe.  

b) Apresenta como estratégia a formação de um 

perfil por meio de perguntas direcionadas, o que 

dinamiza a interação texto-leitor.  

c) utiliza a descrição da empresa como 

argumento principal, pois atinge diretamente os 

interessados em informática. 

d) Usa estereótipo negativo de uma figura 

conhecida, o nerd, pessoa introspectiva e que 

gosta de informática. 

e) Recorre a imagens tecnológicas ligadas 

em redes para simbolizar como a tecnologia 

é interligada.  
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QUESTÃO 10   

 

O Google Art é uma ferramenta on-line que permite 

a visitação virtual dos mais importantes museus do 

mundo e a visualização de suas obras de arte. Por 

meio da tecnologia Street View e de um veículo 

exclusivamente desenvolvido para o projeto, 

fotografou-se em 360 graus o interior de lugares 

como o MoMA, de Nova York, o Museu Van Gogh, 

em Amsterdã, e a National Gallery, de Londres. O 

resultado é que se pode andar pelas galerias 

assim como se passeia pelas ruas com o Street 

View. Além disso, cada museu escolheu uma única 

obra de arte de seu acervo para ser fotografada 

com câmeras de altíssima resolução, ou gigapixel. 

As imagens contêm cerca de sete bilhões de pixels 

o que significa que é mais de mil vezes mais 

detalhada do que uma foto de câmera digital 

comum. Além disso, todas as obras vêm 

acompanhadas de metadados de proveniência, 

tais como títulos originais, artistas, datas de 

criação, dimensões e a quais coleções já 

pertenceram. Os usuários também podem criar 

suas próprias coleções e compartilhá-las pela web. 

 
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 3 out. 2013 

(adaptado). 

 

 

As tecnologias da computação possibilitam um 

novo olhar sobre as obras de arte. A prática 

permite que usuários 

 

 

a) guiem virtualmente um veículo especial através 

dos melhores museus do mundo. 

b) reproduzam as novas obras de arte expostas 

em museus espalhados pelo mundo. 

c) criem novas obras de arte em 360 graus, 

consultem seus metadados e os compartilhem na 

internet. 

d) visitem o interior e as obras de arte de todos os 

museus do mundo em 3D e em altíssima 

resolução. 

e) visualizem algumas obras de arte em altíssima 

resolução e, simultaneamente, obtenham 

informações sobre suas origens e composição. 

 

 

 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 11 a 18 

 

QUESTÃO 11   

 

Um produtor de maracujá usa uma caixa-d’água, 

com volume V, para alimentar o sistema de 

irrigação de seu pomar. O sistema capta água 

através de um furo no fundo da caixa a uma vazão 

constante. Com a caixa-d’água cheia, o sistema foi 

acionado às 7 h da manhã de segunda-feira. Às 13 

h do mesmo dia, verificou-se que já haviam sido 

usados 15% do volume da água existente na caixa. 

Um dispositivo eletrônico interrompe o 

funcionamento do sistema quando o volume 

restante na caixa é de 5% do volume total, para 

reabastecimento. 

 

Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que 

horas o dispositivo eletrônico interromperá o 

funcionamento?  

 

a) Às 15 h de segunda-feira.  

b) Às 11 h de terça-feira.  

c) Às 14 h de terça-feira.  

d) Às 4 h de quarta-feira.  

e) Às 21 h de terça-feira. 

 

QUESTÃO 12 

 

Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez 
o seguinte desenho e o entregou à criança 
juntamente com três lápis de cores diferentes. Ele 
deseja que a menina pinte somente os círculos, de 
modo que aqueles que estejam ligados por um 
segmento tenham cores diferentes. 

 

 

 

 

 

a) 06 
b) 12 
c) 18 
d) 24  
e) 72 
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QUESTÃO 13 

 

Uma pessoa decidiu depositar moedas de 1, 5, 10, 
25 e 50 centavos em um cofre durante certo 
tempo. Todo dia da semana ela depositava uma 
única moeda, sempre nesta ordem: 1, 5, 10, 25, 
50, e, novamente, 1, 5, 10, 25, 50, assim 
sucessivamente. 
 

Se a primeira moeda foi depositada em uma 
segunda-feira, então essa pessoa conseguiu a 
quantia exata de RS 95,05 após depositar a moeda 
de: 

a) 1 centavo no 679º dia, que caiu numa segunda-
feira. 

b) 5 centavos no 186º dia, que caiu numa quinta-
feira. 

c) 10 centavos no 188º dia, que caiu numa quinta-
feira. 

d) 25 centavos no 524º dia, que caiu num sábado.  

e) 50 centavos no 535º dia, que caiu numa quinta-
feira. 

QUESTÃO 14 

 

O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em 
que o atleta dá um salto em um só pé, uma 
passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o 
salto com impulsão em um só pé será feito de 
modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé 
que deu a impulsão; na passada ele cairá com o 
outro pé, do qual o salto é realizado. 

Disponível em: www.cbat.org.br (adaptado). 

Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de 
estudar seus movimentos, percebeu que, do 
segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 
em 1,2 m, e, do terceiro para o segundo salto, o 
alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir a meta 
de 17,4 m nessa prova e considerando os seus 
estudos, a distância alcançada no primeiro salto 
teria de estar entre 

A) 4,0 m e 5,0 m 
B) 5,0 m e 6,0 m 
C) 6,0 m e 7,0 m 
D) 7,0 m e 8,0 m 
E) 8,0 m e 9,0 m 

 

QUESTÃO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura acima, que representa o projeto de uma 
escada com 5 degraus de mesma altura, o 
comprimento total do corrimão é igual a: 

a) 2.1 

b) 2.0 

c) 1.9 

d) 1.8 

e) 2.2 

 
QUESTÃO 16 
 
O governo de uma cidade está preocupado com a 
possível epidemia de uma doença 
infectocontagiosa causada por bactéria. Para 
decidir que medidas tomar, deve calcular a 
velocidade de reprodução da bactéria. Em 
experiências laboratoriais de uma cultura 
bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, 
obteve-se a fórmula para a população: 
  

p(t) = 40 • 23t 
  
Em que t é o tempo, em hora, e p(t) é a população, 
em milhares de bactérias. 
 
Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 
20 min, a população será: 
 
 

a) reduzida a um terço. 
b) duplicada. 
c) reduzida a dois terços.  
d) reduzida à metade. 
e) triplicada. 
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QUESTÃO 17 
 
Para comemorar o aniversário de uma cidade, a 
prefeitura organiza quatro dias consecutivos de 
atrações culturais. A experiência de anos 
anteriores mostra que, de um dia para o outro, o 
número de visitantes no evento é triplicado. É 
esperada a presença de 345 visitantes para o 
primeiro dia do evento. Uma representação 
possível do número esperado de participantes 
para o último dia é 
 
a) 3 x 345 
b) (3 + 3 + 3) x 345 
c) 33 x 345  
d) 3 x 4 x 345  
e) 34 x 345 

   

QUESTÃO 18 

 

 

Uma competição esportiva envolveu 20 equipes 
com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização 
dizia que um dos atletas havia utilizado substância 
proibida. Os organizadores, então, decidiram fazer 
um exame antidoping. Foram propostos três 
modos diferentes para escolher os atletas que irão 
realizá-lo:  
 
Modo I: sortear três atletas dentre todos os 
participantes;  
 
Modo II: sortear primeiro uma das equipes e, 
desta, sortear três atletas;  
 
Modo III: sortear primeiro três equipes e, então, 
sortear um atleta de cada uma dessas três 
equipes.  
 
 
Considere que todos os atletas têm igual 
probabilidade de serem sorteados e que P(I), P(II) 
e P(III) sejam as probabilidades de o atleta que 
utilizou a substância proibida seja um dos 
escolhidos para o exame no caso do sorteio ser 
feito pelo modo I, II ou III.  
 
Comparando-se essas probabilidades, obtém-se  
 
a) P(I) < P(III) < P(II)  
b) P(II) < P(I) < P(III)  
c) P(I) < P(II) = P(III)  
d) P(I) = P(II) < P(III)  
e) P(I) = P(II) = P(III) 
 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 19 a 30 

 
 

QUESTÃO 19 

 
A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das 
suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela 
perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, 
que fora atestada por viajantes e por missionários 
portugueses que visitaram a costa a partir do 
século XV, consta também na ampla 
documentação sobre a região. A literatura é rica 
em referências às grandes mulheres como as 
vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, 
bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico 
da região. 
 
 

HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agência feminina 
e representações em mudança na Guiné (séculos XIX e XX). In: 

PANTOJA, S. (Org.). Identidades, memórias e  histórias em terras 
africanas, Brasília; LGE; Luanda : Nzila, 2006. 

 
 
A abordagem realizada pelo autor sobre a vida 
social da África Ocidental pode ser relacionada a 
uma característica marcante das cidades no Brasil 
escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa 
pela 

 
a) restrição à realização do comércio ambulante 

por africanos escravizados e seus descendentes. 

b) convivência entre homens e mulheres livres, de 

diversas origens, no pequeno comércio.  

c) presença de mulheres negras no comércio de 

rua de diversos produtos e alimentos.  

d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do 

continente de origem dos escravizados.  

e) entrada de imigrantes portugueses nas 

atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. 

 

 

QUESTÃO 20 
 
A democracia deliberativa afirma que as partes do 
conflito político devem deliberar entre si e , por 
meio de argumentação razoável, tentar chegar a 
um acordo sobre as políticas que seja satisfatório 
para todos. A democracia ativista desconfia das 
exortações à deliberação por acreditar que, no 
mundo real da política, onde as desigualdades 
estruturais influenciam procedimentos e 
resultados, processos democráticos que parecem 
cumprir as normas de deliberação geralmente 
tendem a benificiar os agentes mais poderosos. 
Ela recomenda, portanto, que aqueles que se 
preocupam com a promoção de mais justiça 
devem realizar principalmente a atividade de 
oposição crítica, em vez de tentar chegar a um 
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acordo com quem sustenta estruturas de poder 
existentes ou delas se beneficia. 

 
YOUNG, I. M. Desafios ativistasà democracia deliberativa. Revista 

Brasileira de Ciência Política, n. 13, jan.-abr. 2014. 

 
 
As concepções de democracia deliberativa e de 
democracia ativista apresentadas no texto tratam 
como imprescindíveis, respectivamente,  
 
a) a decisão da maioria e a uniformização de 
direitos.  
b) a obtenção do consenso e a mobilização das 
minorias. 
c) a organização de eleições e o movimento 
anarquista.  
d) a fragmentação da participação e a 
desobediência civil.  
e) a imposição de resistência e o monitoramento 
da liberdade. 
 
 

QUESTÃO 21 

 
A natureza fez os homens tão iguais, quanto às 
faculdades do corpo e do espírito, que, embora por 
vezes se encontre um homem manifestamente 
mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que 
outro, mesmo assim, quando se considera tudo 
isto em conjunto, a diferença entre um e outro 
homem não é suficientemente considerável para 
que um deles possa com base nela reclamar 
algum benefício a que outro não possa igualmente 
aspirar. 
  

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003 

 
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade 
civil, quando dois homens desejavam o mesmo 
objeto, eles 
 
a) entravam em conflito.  
b) recorriam aos clérigos.  
c) consultavam os anciãos. 
d) Apelavam aos governantes.  
e) exerciam a solidariedade. 
 
 

QUESTÃO 22 
 
O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta 
que “a comunicação de valores e a mobilização em 
torno do sentido são fundamentais. Os 
movimentos culturais (entendidos como 
movimentos que têm como objetivo defender ou 
propor modos próprios de vida e sentido) 
constroem-se em torno de sistemas de 
comunicação — essencialmente a internet e os 
meios de comunicação — porque esta é a principal 
via que esses movimentos encontram para chegar 
àquelas pessoas que podem eventualmente 

partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na 
consciência da sociedade no seu conjunto”. 
  

Disponível em: www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 
2012 (adaptado).  

 
Em 2011, após uma forte mobilização popular via 
redes sociais, houve a queda do governo de Hosni 
Mubarak, no Egito. Esse evento ratifica o 
argumento de que 
 

a) a internet atribui verdadeiros valores culturais 

aos seus usuários.  

b) a consciência das sociedades foi estabelecida 

com o advento da internet.  

c) a revolução tecnológica tem como principal 

objetivo a deposição de governantes 

antidemocráticos.  

d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos 

opressores e do fortalecimento de suas práticas 

políticas.  

e) os sistemas de comunicação são mecanismos 

importantes de adesão e compartilhamento de 

valores sociais. 

 

QUESTÃO 23 

 
Aquarela do Brasil 

 
Brasil! 
Meu Brasil brasileiro 
Meu mulato inzoneiro 
Vou cantar-te nos meus versos 
O Brasil, samba que dá 
Bamboleio que faz gingar 
O Brasil do meu amor 
Terra de Nosso Senhor 
Brasil! Pra mim! Pra mim, pra mim! 
Ah! Abre a cortina do passado 
Tira a mãe preta do Cerrado 
Bota o rei congo no congado 
Brasil! Pra mim! 
Deixa cantar de novo o trovador 
A merencória luz da lua 
Toda canção do meu amor 
Quero ver a sá dona caminhando 
Pelos salões arrastando 
O seu vestido rendado 
Brasil! Pra mim, pra mim, pra mim! 

 
ARY BARROSO. Aquarela do Brasil, 1939 (fragmento). 

  
Muito usual no Estado Novo de Vargas, a 
composição de Ary Barroso é um exemplo típico 
de: 
 
a) música de sátira.  
b) samba exaltação.  
c) hino revolucionário.  
d) propaganda eleitoral.  
e) marchinha de protesto. 
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QUESTÃO 24 

 
As Brigadas Internacionais foram unidades de 
combatentes formadas por voluntários de 53 
nacionalidades dispostos a lutar em defesa da 
República espanhola. Estima-se que cerca de 60 
mil cidadãos de várias partes do mundo – incluindo 
40 brasileiros – tenham se incorporado a essas 
unidades. Apesar de coordenadas pelos 
comunistas, as Brigadas contaram com membros 
socialistas, liberais e de outras correntes político-
ideológicas. 
  
SOUZA, I. I. A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 
(fragmento)  

 
A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas 
em curso na Europa na década de 1930. A 
perspectiva política comum que promoveu a 
mobilização descrita foi o (a) 
 
a) crítica ao stalinismo.  
b) rejeição ao federalismo.  
c) apoio ao corporativismo.  
d) combate ao facismo. 
e) adesão ao anarquismo. 

 

QUESTÃO 25 

 
A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte 
de uma ampla reforma no processo eleitoral 
incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação 
foi um grande avanço institucional, garantindo que 
as eleições tivessem o aval de um orgão 
teoricamente imune à influência dos mandatários. 

 
TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. 

Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 

 
Em relação ao regime democrático no país, a 
instituição analisada teve o seguinte papel: 
 
a) Combateu as fraudes sistemáticas nas 

apurações.  
b) Implementou o voto direto para presidente.  
c) alterou as regras para as candidaturas na 

ditadura.  
d) Impulsionou as denúncias de corrupção 

administrativa.  
e) Expandiu a participação com o fim do critério 

censitário. 
 
 

QUESTÃO 26 
 

A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, 

como plantas arbóreas e arbustivas com raízes 

que se expandem horizontalmente, permitindo 

forte ancoragem no substrato lamacento; raízes 

que se expandem verticalmente, por causa da 

baixa oxigenação do substrato; folhas que têm 

glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas  

 

 

que podem apresentar cutícula espessa para 

reduzir a perda de água por evaporação. As 

características descritas referem-se a plantas 

adaptadas ao bioma: 

 

a) Cerrado.  

b) Pampas.  

c) Pantanal.  

d) Manguezal.  

e) Mata de Cocais. 

 

QUESTÃO 27 

 
A geografia mundial da inovação sofreu uma 
reviravolta que mobiliza fatores humanos, 
financeiros e tecnológicos. Esforço humano: com 
1,15 milhão de pesquisadores, a China dispõe de 
um potencial equivalente a 82% da capacidade 
norte-americana e 79% da europeia; segundo a 
National Science Foundation norte-americana, o 
país deverá concentrar 30% de todos os 
pesquisadores do mundo até 2025. 
 
Esforço financeiro: em 2009, pela primeira vez, a 
China apresentou um orçamento para pesquisa 
que a colocou em segundo lugar no mundo — 
ainda bastante longe dos Estados Unidos, mas à 
frente do Japão. 
 
Esforço tecnológico: em 2011, o país se tornou o 
primeiro depositante mundial de patentes, graças 
a uma estratégia nacional que visa passar do 
Made in China (produzido na China) para o 
Designed in China (projetado na China). 
 

CARROUÉ, L. Desindustrialização. Disponível em: 
www.diplomatique.org.br. Acesso em: 30 jul. 2013 (adaptado). 

 
 
O texto apresenta um novo fator a ser considerado 

para refletir sobre o papel produtivo entre os 

países, representado pela: 

 

 

a)aplicação da ciência e tecnologia no 

desenvolvimento produtivo, que aumenta o 

potencial inventivo. 

b) ampliação da capacidade da indústria de base, 

que coopera para diversificar os níveis produtivos.  

c) exploração da mão de obra barata, que atrai 

fluxo de investimentos industriais para os países. 

d) inserção de pesquisas aplicadas ao setor 

financeiro, que incentiva a livre concorrência.  

e) transnacionalização do capital industrial, que 

eleva os lucros em escala planetária. 
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QUESTÃO 28 

 

 
Hoje, a indústria cultural assumiu a herança 
civilizatória da democracia de pioneiros e 
empresários, que tampouco desenvolvera uma 
fineza de sentido para os desvios espirituais. 
Todos são livres para dançar e para se divertir 
mesmo modo que, desde a neutralização histórica 
da religião, são livres para entrar em qualquer uma 
das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha 
da ideologia, que reflete sempre a coerção 
econômica, revela-se em todos os setores como a 
liberdade de escolher o que é sempre a mesma 
coisa. 
 

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do 
esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1985. 
 
A liberdade de escolha na civilização ocidental, de 
acordo com a análise do texto, é um(a) 

 
a) legado social.  

b) patrimônio político.  

c) produto da moralidade.  

d) conquista da humanidade.  

e) ilusão da contemporaneidade. 

 

 

QUESTÃO 29 

 
Não estou mais pensando como costumava 
pensar. Percebo isso de modo mais acentuado 
quando estou lendo. Mergulhar num livro, ou num 
longo artigo, costumava ser fácil. Isso raramente 
ocorre atualmente. Agora minha atenção começa 
a divagar depois de duas ou três páginas. Creio 
que sei o que está acontecendo. Por mais de uma 
década venho passando mais tempo on-line, 
procurando e surfando e algumas vezes 
acrescentando informação à grande biblioteca da 
internet. A internet tem sido uma dádiva para um 
escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam 
dias de procura em jornais ou na biblioteca agora 
podem ser feitas em minutos. Como disse o 
teórico da comunicação  Marshall McLuhan nos 
anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo 
para o tráfego de informação. Ela fornece a 
matéria, mas também molda o processo de 
pensamento. E o que a net parece fazer é 
pulverizar minha capacidade de concentração e 
contemplação. 
 

CARR, N. Is Google making us stupid? Disponível em: 
www.theatlantic.com. Acesso em: 17 fev. 2013 (adaptado). 

 
 
Em relação à internet, a perspectiva defendida 
pelo autor ressalta um paradoxo que se caracteriza 
por 
 

a) condicionar uma capacidade individual à 

desorganização da rede.  

b) agregar uma tendência contemporânea à 

aceleração do tempo.  

c) associar uma experiência superficial à 

abundância de informações.  

d) aproximar uma mídia inovadora à passividade 

da recepção.  

e) equiparar uma ferramenta digital à tecnologia 

analógica. 

 

QUESTÃO 30 
TEXTO I 

 
Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho 
e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao 
governo), juntamente com o grande poder do seu 
governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando 
essa comparação dos dois últimos versículos do 
capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter 
estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe 
chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na Terra, 
disse ele, que se lhe possa comparar. HOBBES, T.  
 

O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 
TEXTO II 

 
Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é 
a solução adequada para as inconveniências do 
estado de natureza, que devem certamente ser 
grandes quando os homens podem ser juízes em 
causa própria, pois é fácil imaginar que um homem 
tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente 
será justo para condenar a si mesmo pela mesma 
ofensa. 

LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 

  
Thomas Hobbes e John Locke, importantes 
teóricos contratualistas, discutiram aspectos 
ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas 
Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o 
estado de natureza como um(a) 

 
a) organização pré-social e pré-política em que o 

homem nasce com os direitos naturais: vida, 

liberdade, igualdade e propriedade.  

b) capricho típico da menoridade, que deve ser 

eliminado pela exigência moral, para que o homem 

possa constituir o Estado civil.  

c) situação em que os homens nascem como 

detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em 

sua livre decisão pelo pecado original.  

d) condição de guerra de todos contra todos, 

miséria universal, insegurança e medo da morte 

violenta. 

e) estado de felicidade, saúde e liberdade que é 

destruído pela civilização, que perturba as 

relações sociais e violenta a humanidade. 
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