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1º SIMULADO  
ENS. MÉDIO 

3ª SÉRIE/1º DIA ENEM 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
01. Leia alguns dos artigos do Tratado de Versalhes: 
Art. 45 – (…) a Alemanha cede à França a propriedade 
absoluta, com direitos exclusivos de exploração, 
desimpedidos e livres de todas as dívidas e despesas de 
qualquer tipo, as minas de carvão situadas na bacia do 
rio Sarre. 
Art. 119 – A Alemanha renuncia em favor do Principal 
Aliado e das Potências Associadas todos os seus direitos 
e títulos sobre as possessões de ultramar. 
Art. 198 – As forças armadas da Alemanha não devem 
incluir quaisquer forças militares ou navais. 
Art. 232 – Os Governos Aliados e Associados exigem e 
a Alemanha promete que fará compensações por todos 
os danos causados à população civil das Potências 
Aliadas e Associadas e a sua propriedade durante o 
período de beligerância de cada uma. 
(MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História 
Contemporânea através de textos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 
115-117) 

A partir da leitura dos artigos transcritos, é 
correto afirmar que o Tratado de Versalhes: 
a) encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com 
que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para 
os países Aliados. 
b) extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, com 
o objetivo de preservar a paz mundial. 
c) estimulou a competição econômica e colonial entre 
os países europeus, resultando na Primeira Guerra 
Mundial. 
d) permitiu que as potências aliadas dividissem a 
Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 
quatro zonas de ocupação: francesa, britânica, 
americana e soviética. 
e) impôs duras sanções à Alemanha, no final da 
Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir um 
nacionalismo exacerbado e reorganizando as forças 
políticas do país. 
 
02. Desde a metade do século XVIII, os primeiros 
países da Europa vinham realizando a Revolução 
Industrial, iniciada pela Inglaterra e acompanhada, no 
século XIX, por outros países, como Bélgica e França, 
mas, somente no final do século XIX, a Alemanha e a 
Itália vieram consolidar esse processo, que incentivou a 
conquista de novos mercados produtores de matérias-
primas e consumidores de bens de produção, 
reativando as rivalidades entre os países europeus e os 
da América do Norte. Essas disputas entre as potências 
europeias geraram a 
a) Revolução Russa. 
b) Segunda Guerra Mundial. 

c) Primeira Guerra Mundial. 
d) Guerra Fria. 
e) Guerra do Golfo. 
 
03. Em 2014, completou 100 anos do início da primeira 
guerra mundial. Esta teve como força motivadora o 
assassinato de Francisco Ferdinando, que era o príncipe 
herdeiro do império Austro-Húngaro. Com o fim da 
guerra, foram assinados vários acordos de paz, que, 
entre outras consequências, levaram ao 
desmembramento desse império, criando uma nova 
estrutura geográfica na Europa. 
Essa nova estrutura geográfica estabeleceu 
a) o surgimento do império Russo como consequência 
do pós-guerra, determinado pelo Tratado de Versalhes, 
o que garantiu a hegemonia do capitalismo na Europa. 
b) a extinção da Romênia do cenário político, cujo 
território foi incorporado pela Inglaterra, que teve 
direito de explorar suas minas e sua economia. 
c) o surgimento da Tchecoslováquia, Polônia, 
Iugoslávia, Hungria, Lituânia, Letônia, Finlândia e 
Estônia, bem como o desaparecimento da Sérvia, 
Bósnia e Montenegro. 
d) a extinção da Alemanha e o fortalecimento da 
França e da Inglaterra, sendo que a França passou a 
dominar terras da Alemanha, e a Inglaterra fortaleceu 
seus laços com a Rússia. 
e) o surgimento de novos países como: Estonia, 
Letonia, Lituania e Polonia, a partir de regiões retiradas 
de alemães e russos , que no caso russo, abandonou a 
guerra em nome de uma revolução interna. 
 
04. Leia os dois textos abaixo: 

TEXTO I 
“Em 1873, Bismarck instaurou a Liga dos Três 
Imperadores, da qual faziam parte a Alemanha, a 
Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, as divergências 
entre a Rússia e a Áustria com relação à região dos 
Bálcãs, ocasionadas pelo fato de a Rússia apoiar as 
minorias eslavas da região, desejosas de 
independência, acabou com essa aliança em 1878. Em 
1882, o Segundo Reich une-se ao Império Austro-
Húngaro e à Itália.” 

(VICENTINO, 2007, modificado) 
 

TEXTO II 
“Somente na última década do Século XIX, a França 
começou a sair do seu isolamento internacional, 
conseguindo estabelecer um pacto militar com a Rússia 
em 1894. No início do século XX, também a Inglaterra 
se aproximou da França, formando uma Aliança que 
fundia os interesses comuns dos dois países no plano 
internacional. 
Em 1907, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra”. 

(VICENTINO, 2007, modificado) 
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Os dois textos descrevem a formação de blocos, 
antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Os textos I e 
II narram, respectivamente, a formação da 
a) Entente Cordiale e da Tríplice Entente. 
b) Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. 
c) Tríplice Entente e da Entente Cordiale. 
d) Entente Cordiale e da Tríplice Aliança. 
e) Tríplice Aliança e da Entente Cordiale. 
 
05. Após a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos 
da América destacaram-se no contexto internacional 
como um dos vencedores do conflito e como principal 
país industrial do mundo. Sua riqueza contrastava com 
a Europa, devastada com o conflito e ainda buscando 
sua reconstrução. Todavia, a prosperidade dos anos 
1920 não duraria muito para os estadunidenses. Em 
1929 a queda brusca dos valores das ações negociadas 
na Bolsa de Nova York desencadeou uma das mais 
graves crises do capitalismo mundial. Sobre o contexto 
mencionado acima é correto afirmar que: 
a) a Primeira Guerra Mundial foi muito vantajosa para 
os estadunidenses, pois, para suprir a demanda de 
produtos e alimentos da Europa em guerra, os EUA 
tiveram sua indústria ampliada, diversificada e 
consolidada. 
b) as vendas de produtos foram estimuladas pela oferta 
de crédito facilitado e de parcelamento das compras de 
bens duráveis. 
c) a situação de depressão econômica nos EUA 
começou a ser diminuída com a eleição do democrata 
Franklin Delano Roosevelt e a posterior implantação do 
New Deal (Novo Acordo). 
d) o cotidiano dos cidadãos norte-americanos foi 
bruscamente alterado pela crise iniciada em 1929. A 
Cruz Vermelha organizava filas para a distribuição de 
comida e roupas, em um contraste com o anunciado 
american way of life (estilo de vida americano), que 
tinha como pressupostos o consumismo e o liberalismo 
econômico. 
e) todas as alternativas estão corretas. 
 
06. 
         "DECRETO SOBRE TERRAS DA REUNIÃO DOS 
SOVIETES DE DEPUTADOS OPERÁRIOS E SOLDADOS. 
             26 de outubro (8 de novembro) de 1917 
1) Fica abolida, pelo presente decreto, sem nenhuma 
indenização, a propriedade latifundiária. 
2) Todas as propriedades dos latifundiários, bem como 
as dos conventos e da igreja, acompanhadas de seus 
inventários, construções e demais acessórios ficarão a 
disposição dos comitês de terras e dos Sovietes de 
Deputados Camponeses, até a convocação da 
Assembléia Constituinte. 

3) Quaisquer danos causados aos bens confiscados, 
que pertencem, daqui por diante, ao povo, é crime 
punido pelo tribunal revolucionário. 
            Presidente do Soviete de Comissários do Povo - Vladimir 
Ulianov - Lênin". 
            (ln: NENAROKOV, A. P. 1917: "a Revolução mês a mês". Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. p.169.) 
 

A edição deste decreto pelo novo governo 
revolucionário russo imediatamente após a tomada do 
poder exprime a necessidade de 
a) explicitar o caráter camponês da Revolução Russa. 
b) dar a burguesia russa uma garantia de que seus 
bens e propriedades permaneceriam intocados. 
c) enfraquecer o poder dos antigos latifundiários e 
ganhar a imensa massa camponesa russa para a causa 
da Revolução, garantindo seu acesso à terra a partir de 
uma reforma agrária. 
d) permitir aos antigos proprietários das terras, a 
nobreza expropriada pela Revolução de fevereiro de 
1917, a retomada de seus direitos. 
e) garantir a propriedade privada da terra para os 
novos detentores do poder, os Sovietes de Deputados e 
Camponeses. 
 
07. O retorno a uma semi economia de mercado 
provocou o reaparecimento da moeda e, durante o ano 
de 1921, renasceu o mercado propriamente dito. A 
desnacionalização de empresas começou 
respectivamente pelo pequeno e grande comércio, 
atingindo, mais tarde, a indústria leve. As cooperativas 
foram devolvidas aos seus antigos acionistas e, no final 
do ano, permaneciam nas mãos do Estado apenas os 
setores economicamente estratégicos, o crédito e a 
indústria pesada. 
(Martin Malia. Entender a Revolução Russa.) 
 
O trecho apresentado refere-se a um momento da 
Revolução Russa, no qual 
a) o Estado soviético implementa a Nova Política 
Econômica, procurando superar as dificuldades 
econômicas e sociais advindas do Comunismo de 
Guerra. 
b) o partido bolchevista promove um processo de 
abertura política, instaurando um regime político 
democrático e pluripartidário. 
c) o governo leninista, enfraquecido pela guerra civil, é 
obrigado a fazer concessões à tradicional nobreza 
czarista. 
d) o Estado soviético aplica uma política de planificação 
econômica e de coletivização de terras denominada de 
Planos Qüinqüenais. 
e) o conflito entre facções dentro do Estado resulta na 
oposição do partido bolchevista ao ideário socialista. 
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08. Leia o texto para responder à questão. 
A humanidade sobreviveu. Contudo o grande edifício da 
civilização desmoronou nas chamas da guerra […] Para 
os que cresceram em 1914 o contraste foi tão 
impressionante que se recusaram a ver qualquer 
continuidade com o passado. Paz significava “antes de 
1914”. […] depois disso veio algo que não merecia esse 
nome. Era compreensível. Em 1914, não havia grande 
guerra fazia um século. 
(HOBSBAWM, Eric. A Era dos extremos: o breve século XX (1914-
1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2ª Edição, 1995, p.30-31.) 
 

Do conjunto de mudanças mundiais decorrente 
do conflito mencionado no texto, destaca-se a/o: 
a) transformação do mapa-múndi, que incorporou ao 
desenho da Europa uma nova geopolítica, fruto das 
deliberações e dos tratados dos países vencedores. 
b) concepção de fronteira, que se tornou sinônimo de 
conflito armado em regiões onde o sentimento de 
orgulho étnico e de revanchismo foi superado. 
c) conceito de humanidade, que passou a associar a 
ideia corrente de superioridade racial aos projetos 
nacionalistas de regimes totalitários. 
d) ideia de civilização, que incorporou o conceito cristão 
de igualdade, pelo qual a paz pressupunha a não 
intervenção nas nações amigas. 
e) definição de Estado, que abandonou as práticas 
autoritárias de regimes totalitários rejeitando possíveis 
comparações com o passado imperialista. 
.. 
09. 
 Leia o texto: 
“(...) Os Lords espirituais e temporais e os Comuns, 
hoje, 22 de janeiro de 1689, reunidos (...) declaram 
(...) 
1.que o pretenso direito da autoridade real de 
suspender as leis ou a sua execução é ilegal 
2.que o pretenso direito da autoridade real de se 
dispensar das leis ou da sua execução é ilegal (...) 
4.que qualquer levantamento de dinheiro para a Coroa 
ou para seu uso (...) sem o consentimento do 
Parlamento é ilegal (...)” 

No contexto do processo revolucionário inglês 
do século XVII, o documento acima: 
 
A)restaura o poder absolutista dos monarcas ingleses, 
legitimado pela Teoria do Direito Divino. 
B)instaura a monarquia parlamentar, onde os poderes 
reais ficam submetidos ao Parlamento. 
C)inaugura o sistema democrático de governo, onde o 
sufrágio universal passa a ser o instrumento de 
legitimação do poder real. 
D)estabelece a submissão da religião ao controle do 
Estado, transformando o clero anglicano em 
contingente do funcionalismo público. 

 
10.  
Leia o trecho: 
"Cromwell foi chamado, com certa razão, o Robespierre 
e o Napoleão da Revolução Inglesa. Como o primeiro, 
conduziu a revolução à vitória e, como o segundo, 
esmagou a democracia, preservando o seu caráter 
original."  

Modesto FLORENZANO. 
Considerando as idéias contidas no trecho e as 
Revoluções Inglesa e Francesa, é possível afirmar que o 
"caráter original" mencionado refere-se: 
 
a)às propostas democráticas dos pensadores 
iluministas, os quais defendiam a construção de uma 
sociedade igualitária em substituição ao Antigo Regime. 
b) às tendências autoritárias dos dois líderes, 
representantes dos interesses da nobreza togada e das 
forças realistas na Inglaterra e na França 
c) à construção de uma sociedade liberal, 
fundamentada na igualdade civil e no sufrágio 
censitário, de acordo com as pretensões burguesas 
d) à derrubada dos regimes absolutistas e sua 
substituição por Estados Nacionais centralizados , onde 
a autoridade fosse exercida por um déspota esclarecido 
 
11.  
“(…) quando a Inglaterra fez empréstimos à Argentina 
para a construção de ferrovias, a maioria dos trilhos, 
material rolante, etc. foi comprada à Inglaterra com 
lucros para os fabricantes ingleses. A exportação de 
capital excedente trouxe, nesse caso, também, lucro 
para os industriais ingleses.” 

(Leo Huberman, “A História da Riqueza do Homem”, Rio de Janeiro: 
Zahar, 1974, p.263.). 

A prática indicada pelo historiador americano é típica do 
processo de monopolização e expansão capitalistas 
(imperialismo) a partir da segunda metade do século 
XIX. Neste processo ocorre também 
a) o aumento pela disputa de áreas coloniais afro-
asiáticas que levarão à guerra potências tradicionais, 
como a Inglaterra, e novas, como a Alemanha. 
b) a perda de poder de burguesias tradicionais 
europeias, como a italiana e a alemã, e a ascensão do 
moderno capitalismo inglês. 
c) a recolonização de vastas áreas da América Latina, já 
agora dividida por Inglaterra e Estados Unidos da 
América. 
d) a superação do capitalismo bancário, predominante 
na Europa desde a Era das Revoluções, pelo industrial, 
marcado pelo aparecimento de milhares de empresas. 
e) a descolonização de amplos territórios até então 
dominados pelas potências europeias na América 
Latina. 
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12.  
Leia o texto a seguir, sobre algumas das razões que 
levaram à chamada Revolução Gloriosa, e responda à 
questão a seguir.  Satisfeitos com a política de Carlos II 
contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se 
sentiam, entretanto contentes com a sua atitude, e 
ainda menos com a de Jaime II, em relação à França, 
que se transformara na mais temível concorrente da 
Inglaterra no comércio e nas colônias. (...) A luta 
econômica contra a França, a luta por uma religião 
mais adaptada ao espírito capitalista, provocaram a 
revolução de 1688.   
MOUSNIER, R. "História geral das civilizações". Os séculos XVI e XVII. 
São Paulo: Difel, 1973. v. 9 p.324.    
Sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689, Pode‐se 
afirmar que ela   
a) representou a vitória de setores reacionários no 
espectro político inglês e o retorno à descentralização 
política típica do mundo medieval.   
b) significou, após a afirmação temporária de governos 
protestantes, um retorno à tradição britânica de 
governos católicos.   
c) foi o momento no qual o anglicanismo afirmou‐se 
definitivamente como religião de Estado na Inglaterra.   
d) representou uma derrota da teoria do direito divino e 
o triunfo da teoria do contrato entre o soberano e o 
povo.   
e) representou a vitória da teoria da separação dos três 
poderes e de um estado democrático baseado no 
sufrágio. 
 
13. 
"A superioridade da indústria inglesa, em 1840, não era 
desafiada por qualquer futuro imaginável. E esta 
superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e 
os gêneros alimentícios fossem baratos. Isto não era 
ilusão: a nação estava tão satisfeita com o que 
considerava um resultado de sua política que as críticas 
foram quase silenciadas até a depressão da década de 
80."  
(Joseph A. Schumpeter, "HISTÓRIA DA ANÁLISE ECONÔMICA") 
Desta exposição conclui-se por que razão a Inglaterra 
adotou decididamente, a partir de 1840, o: 
a) isolacionismo em sua política externa. 
b) intervencionismo estatal na economia. 
c) capitalismo monopolista contrário à concorrência. 
d) agressivo militarismo nas conquistas de colônias 
ultramarinas. 
e) livre-comércio no relacionamento entre as nações. 
 
14. 
Leio o texto a seguir: 
“O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela 
ter iniciado uma era de produção em massa para 
atender às necessidades das massas. Os assalariados já 
não são mais pessoas trabalhando exaustivamente para 

proporcionar o bem-estar de outras pessoas; são eles 
mesmos os maiores consumidores dos produtos que as 
fábricas produzem. A grande empresa depende do 
consumo de massa. Em um livre mercado, não há uma 
só grande empresa que não atenda aos desejos das 
massas. A própria essência da atividade empresarial 
capitalista é a de prover para o homem comum. Na 
qualidade de consumidor, o homem comum é o 
soberano que, ao comprar ou ao se abster de comprar, 
decide os rumos da atividade empresarial.” (MISES, L. 
Von. Fatos e mitos sobre a Revolução Industrial.) 
De acordo com o economista austríaco, L. Von Mises, a 
importância das massas de trabalhadores assalariados 
para a consolidação da Revolução Industrial consiste: 
a) no fato de terem sido explorados pelos industriais 
capitalistas que compravam sua força de trabalho e não 
pagavam o que era proporcional a essa força. 
b) no caráter defensivo dos sindicatos que essas 
massas de trabalhadores formaram nesta época. 
c) no caráter inexpressivo do consumo dos 
trabalhadores, já que a indústria não precisava, na 
Inglaterra do século XIX, de seu mercado consumidor 
interno. 
d) no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que 
também era o contingente populacional dos grandes 
centros urbanos, a massa de consumidores que 
demandavam os produtos industrializados. 
e) no fato de o homem comum, apontado no texto, ter 
ser tornado soberano e instituído um regime político 
anarquista após a Revolução Industrial. 
 
15. 
A política imperialista consistia na busca, 
principalmente, de novos mercados consumidores para 
os países industrializados e foi assim que vários países 
da África e da Ásia sofreram com a prática da 
neocolonização nos séculos XIX e XX. Portanto, sobre a 
justificativa construída pelas potências europeias para 
invadir as nações do continente africano e asiático 
é correto dizer que: 
a) As potências europeias justificavam a invasão nos 
países periféricos afirmando que essa ação contribuiria 
para o desenvolvimento industrial e que incentivaria a 
adoção de um regime socialista nos países asiáticos. 
b) As principais alegações utilizadas na prática do 
Imperialismo foram as teorias darwinistas que 
defendiam a superioridade cultural dos países 
europeus, sendo eles os países que levariam o 
progresso e o desenvolvimento social para os países da 
África e da Ásia através da missão civilizadora. 
c) Uma das justificativas era que os europeus 
aprenderiam técnicas industriais com os africanos e 
asiáticos, o que acarretaria no desenvolvimento 
econômico e científico dos países desenvolvidos. 
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d) O fardo do homem branco era uma das legitimações 
europeias durante a política imperialista. Esse fardo 
consistia numa missão que contribuiria para o 
desenvolvimento industrial dos países africanos e 
asiáticos, gerando assim o crescimento da burguesia 
local, fazendo com que os países não desenvolvidos 
tivessem suas próprias indústrias. 
.. 
 
16. A crosta terrestre é formada por três tipos de 
estruturas geológicas, caracterizadas pelos tipos 
predominantes de rochas, pelo processo de formação e 
pela idade geológica. Essas estruturas são os maciços 
cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos 
modernos. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 
A) os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da 
era pré-cambriana, são constituídos por rochas 
sedimentares e são ricos em jazidas de minerais não 
metálicos.  
B) as bacias sedimentares são formações muito 
recentes, datando da era quaternária, ricas em minerais 
energéticos e com intenso processo erosivo; constituem 
64% do território brasileiro.  
C) os dobramentos modernos, resultantes de 
movimentos epirogenéticos, são constituídos por rochas 
magmáticas, datam do período terciário e são ricos em 
carvão e petróleo, como os Andes, os Alpes e o 
Himalaia.  
D) as principais reservas petrolíferas e carboníferas do 
mundo encontram-se nas bacias sedimentares, 
enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, 
bauxita etc. são encontrados nos maciços cristalinos; os 
dobramentos modernos constituem áreas de intenso 
vulcanismo. 
 
17. Observe o mapa. 

 
 

(ANA, 2001. Adaptado.) O mapa destaca o Aquífero 
Guarani, importante reservatório de água subterrânea, 
formado por rochas 
 
A) Ígneas e graníticas.                          
B) Vulcânicas e ígneas.                             
C) Graníticas e arenosas. 
D) Graníticas e vulcânicas.                   
E) Arenosas e vulcânicas. 
 
18. Leia e analise as afirmativas a seguir, referentes a 
temas relacionados a alguns aspectos da Litosfera. 
1. As rochas ígneas ou plutônicas intrusivas, como os 
quartzitos e os gnaisses, formam-se a partir da 
extrusão e consequente consolidação do material 
magmático, advindo do Manto terrestre. 
2. A Crosta sólida do planeta Terra é constituída de 
uma variedade enorme de materiais minerais e 
rochosos, embora apenas dois desses materiais nela 
predominem: o alumínio e o silício. 
3. Existem, na superfície terrestre, rochas que resultam 
de transformações químicas sofridas por materiais em 
suspensão existentes nas águas; o sal-gema e a gipsita 
exemplificam esses corpos rochosos. 
4. As rochas metamórficas resultam de transformações 
sofridas, em sua composição e em sua estrutura, por 
rochas preexistentes, quando entram em contato com 
rochas magmáticas ou quando submetidas a elevadas 
pressões e temperaturas. 
5. Em um mesmo meio bioclimático, rochas ígneas e 
rochas sedimentares resultam em relevos iguais porque 
a erosão independe da qualidade do material rochoso, 
existente na parte superficial da crosta terrestre e se 
subordina muito mais às condições climáticas do 
ambiente. Estão CORRETAS 
A)1 e 4. 
B) 2 e 5.  
C) 3, 4 e 5.  
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
19. As rochas, assim como outros componentes do 
meio natural, são classificadas por meio de critérios 
específicos, permitindo agrupá-las segundo 
características semelhantes. Uma das principais 
classificações é a genética, em que as rochas são 
agrupadas de acordo com o seu modo de formação na 
natureza. Sob este aspecto, as rochas se dividem em 
três grandes grupos: 
A) Calcárias, basálticas e graníticas.                           
B) Crostáticas, continentais e oceânicas. 
C) Areníticas, vulcânicas e radioativas.                        
D) Ígneas, sedimentares e metamórficas. 
E) Neolíticas, terciárias e quaternárias. 

http://1.bp.blogspot.com/-vHLrB6VHQUc/VQ52eVHgIpI/AAAAAAAAPPA/5cqu70V0nkc/s1600/image020.gif
http://1.bp.blogspot.com/-vHLrB6VHQUc/VQ52eVHgIpI/AAAAAAAAPPA/5cqu70V0nkc/s1600/image020.gif
http://1.bp.blogspot.com/-vHLrB6VHQUc/VQ52eVHgIpI/AAAAAAAAPPA/5cqu70V0nkc/s1600/image020.gif
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20. O gabro e o granito são exemplos de rochas: 
A) Magmáticas vulcânicas.            
B) Magmáticas extrusivas.                  
C) Magmáticas plutônicas            
D) Metamórficas                             
E) Sedimentares detríticas 
 
21. Os agentes internos do relevo são responsáveis 
pela criação ou modificação da fisionomia da paisagem. 
Um desses agentes é provocado por forças no interior 
da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na 
crosta terrestre. Entre outras conseqüências, é capaz 
de produzir deformações, formação de falhas e de 
dobramentos na superfície, dando origem a diversos 
tipos de relevo. 
Assinale a opção que corresponde ao agente interno do 
relevo descrito anteriormente. 
A) Movimento tectônico.            
B) Epirogênese.           
C) Vulcanismo.         
D) Desmoronamento.         
E) Erosão. 
 
22. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
No decorrer do tempo geológico, as rochas sofrem 
diversas modificações e se transformam. Com base na 
figura acima e nos conhecimentos sobre dinâmica da 
crosta terrestre, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
A) As rochas ígneas são formadas a partir do 
resfriamento do magma, levando à formação de rochas 
como o granito. 
B) O intemperismo transforma as rochas ígneas em 
metamórficas, como ocorreu com a formação do 
calcário na região de Sete Lagoas (MG). 

C) As rochas metamórficas são mais resistentes ao 
intemperismo do que as rochas sedimentares, 
permitindo o uso dessas na construção civil. 
D) As rochas sedimentares são formadas pelo processo 
de compactação do material oriundo do intemperismo e 
do transporte das rochas ígneas ou metamórficas. 
E) As rochas metamórficas resultam da transformação 
de rochas antigas, que sofreram pressão ou elevação 
de temperaturas, como é caso do gnaisse. 
 
23. As colunas que pendem do teto de uma caverna 
são as estalactites e as que se formam em seu piso, a 
partir dos respingos caídos do teto, são as 
estalagmites. Ambas se originam da precipitação e 
solidificação de bicarbonato de cálcio que se encontra 
dissolvido na água. 
    Assinale a alternativa que indica o tipo de grupo de 
rochas a que as estalactites e estalagmites estão 
associadas. 
 
A) Rochas sedimentares detríticas, formadas pela 
decomposição e deposição de detritos de rochas pré-
existentes. 
B) Rochas sedimentares de origem orgânica, formadas 
pelo acúmulo de detritos orgânicos. 
C) Rochas sedimentares de origem química, isto é, 
formadas pela deposição de sedimentos por processos 
químicos. 
D) Rochas metamórficas, resultantes da metamorfose 
de rochas magmáticas e sedimentares quando 
submetidas a certas condições de temperatura e 
pressão no interior da Terra. 
E) Rochas sedimentares de origem química, formadas 
pelo acúmulo de detritos orgânicos. 
.. 
 
24. A Conferência de Estocolmo e o surgimento de 
organizações ambientalistas, como Greenpeace e WWF, 
provocaram mudanças na percepção social da questão 
ambiental no final do século XX. 
Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a 
conscientização da: 
a) limitação da tecnologia moderna 
b) dimensão da interferência humana 
c) recorrência do desmatamento intenso 
d) insuficiência do abastecimento alimentar 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-T6HX5HDCdmU/VQ543Lat8LI/AAAAAAAAPPM/qQmhDcCc7sc/s1600/image017.gif
http://1.bp.blogspot.com/-T6HX5HDCdmU/VQ543Lat8LI/AAAAAAAAPPM/qQmhDcCc7sc/s1600/image017.gif
http://1.bp.blogspot.com/-T6HX5HDCdmU/VQ543Lat8LI/AAAAAAAAPPM/qQmhDcCc7sc/s1600/image017.gif
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25. Dados do Protocolo de Kyoto indicam que em 1990 
países como Alemanha, Austrália, Canadá, Estados 
Unidos da América, Federação Russa, Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, França, Itália, Japão e 
Polônia eram responsáveis por cerca de 87% das 
emissões de CO2 na atmosfera. Em relação a esse 
Protocolo é correto afirmar: 
a) O Protocolo de Kyoto representa uma grande 
inovação nas políticas globais para o meio ambiente, 
pois, além de fixar uma meta de redução sobre os 
níveis de emissão de gases na atmosfera, cria um 
sistema de créditos de emissões entre países. 
b) O Protocolo de Kyoto determina a todos os países 
que, em curto prazo, estes reduzam os níveis de 
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa no 
planeta. 
c) O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmo níveis de 
emissão de gases (CO2) conforme os padrões de 
industrialização, bem como o modelo energético 
adotado pelas economias nacionais. 
d) O Protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a 
industrialização no mundo. Países como China, Brasil, 
Índia e México, que experimentam forte crescimento 
econômico, vivenciam sérios problemas gerados por 
serem obrigados a reduzir seu crescimento. 
e) O Protocolo de Kyoto resultou de negociações da 
Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, que 
foram fruto de um acordo liderado pelos Estados 
Unidos, tendo em oposição a União Européia. 
 
26. Assinale a alternativa que identifica a Conferência 
da ONU que pretendeu aprofundar as discussões e 
propostas favoráveis ao novo mercado verde, com uso 
de energia limpa, e gerar soluções para a diminuição da 
poluição. Paralelo a essa Conferência ocorreu a Cúpula 
dos Povos por Justiça Social e Ambiental, evento da 
sociedade civil para debater temas relacionados às 
causas estruturais da crise ambiental e ecológica. 
 
a) Rio 92, realizada em 1992, com um programa de 
ação, Agenda 21, para que todos os países pudessem 
adotar o desenvolvimento sustentável. 
b) Rio+20, realizada em junho de 2012, sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 
c) Metas do Milênio, estabelecidas em 2000, com 8 
metas. 
d) Protocolo de Quioto, realizado em 1997, no Japão, 
quando a maioria dos países desenvolvidos firma o 
compromisso de reduzir as emissões de gás carbônico. 
e) Primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente 
realizada em 1972, em Estocolmo, na Suécia. 
 
 
 

27. Confirmadas as tendências que apontam para o 
aquecimento global do planeta Terra, duas 
consequências importantes ocorrerão. Assinale a 
alternativa  
que contém tais consequências: 
a) Diminuição das camadas de gelo eterno e aumento 
do nível geral das águas oceânicas. 
b) Diminuição da camada de ozônio e diminuição das 
águas oceânicas. 
c) Diminuição do efeito estufa e aumento do índice de 
salinização das águas oceânicas. 
d)Aumento das camadas de gelo eterno e diminuição 
do nível geral das águas oceânicas. 
e)Aumento das camadas de gelo eterno e aumento do 
nível geral das águas oceânicas 
 
28. A busca descontrolada do crescimento 
econômico pelas sociedades contemporâneas 
tem gerado o agravamento dos problemas 
socioambientais no planeta. Sobre esses 
impactos é correto afirmar que: 
a) a proteção das águas dos rios, em áreas 
florestais, tem contribuído para o crescimento 
do uso irracional e aumento da poluição de 
seus recursos hídricos. 
b) o incentivo à redução do desmatamento 
intensifica a preservação das espécies vegetais, 
em áreas de floresta, e, ao mesmo tempo, 
combate o aquecimento global. 
c) o crescimento da pecuária, nas pradarias e 
nas savanas tropicais, contribui para a 
implantação de programas de preservação de 
organismos vivos de todas as origens. 
d) as políticas e as práticas para o 
desenvolvimento sustentável alteram a 
composição atmosférica e intensificam o 
desaparecimento de corredores de 
biodiversidade no planeta. 
e) o processo de desertificação no planeta, 
intensificado pelas atividades econômicas, 
preserva os cursos de água e a vegetação 
ribeirinha presente nas estepes tropicais. 
 
29. Mostrengo enviado para punir o povo de 
Tebas por ter afrontado os deuses, a Esfinge 
tinha cabeça e seios de mulher, corpo e patas 
de leoa, e asas de águia. Instalada às portas da 
cidade, ela exigia que seus melhores jovens a 
enfrentassem. Todos eram impiedosamente 
trucidados porque não conseguiam responder 
ao enigma que ela lhes propunha. Desgraça que 
só terminou quando apareceu um esperto 
rapaz, vindo de Corinto e chamado Édipo. Ele 
matou a charada, provocando o suicídio da 
fera. O resto da lenda é bem conhecido. 
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Pois bem, o “desenvolvimento sustentável” 
também é um enigma à espera do seu Édipo 
[....] . 
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento Sustentável:  o 
desaf io do século XXI. 3a edição. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2008, p.3. 
O desenvolvimento sustentável se define de 
forma enigmática por constituir-se enquanto o 
desafio do Século XXI. Nesta perspectiva, pode-
se afirmar: 
a) A privatização da água proposta pelo Banco 
Mundial é uma medida de uso e apropriação 
racional da natureza com vistas à 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 
b) Os conflitos socioambientais evidenciam as 
contradições da relação estabelecida entre a 
sociedade e a natureza no modelo de 
desenvolvimento capitalista. 
c) O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 
proposto pelo governo federal, tem como 
projeto estruturante a criação de reservas e 
parques nacionais para a promoção do 
desenvolvimento sustentável na Amazônia. 
d) A regulação da biodiversidade pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
enquanto patrimônio da humanidade, vem 
garantindo o cumprimento legal da política 
ambiental brasileira. 
e) A conservação natural dos ecossistemas 
terrestres para a reprodução social da vida 
torna evidente o desenvolvimento sustentável 
no capitalismo. 
 
30. O conceito de Desenvolvimento Sustentável 
parte do princípio de que 
 
a) para sustentar o consumo da população 
mundial, a destruição do meio ambiente deveria 
ser contida nos países pobres. 
b) o atendimento às necessidades básicas das 
populações, no presente, não deve 
comprometer os padrões de vida das gerações 
futuras. 
c) o padrão básico de vida populacional tem 
esgotado os recursos naturais e a alternativa 
seria rever o modo de viver nas grandes 
cidades. 
d) o desenvolvimento industrial deve diminuir, 
adaptando um novo modo de vida às gerações 
atuais e otimizando o uso de produtos 
artesanais. 
e) a diminuição da retirada de recursos naturais 
renováveis e não renováveis buscam 
estabelecer novas formas de convívio com o 
meio agropecuário. 
 

.. 
31. 
Leia a letra da canção a seguir. 
 
Nada do que foi será  
De novo do jeito que já foi um dia  
Tudo passa  
Tudo sempre passará  
A vida vem em ondas  
Como um mar  
Num indo e vindo infinito  
Tudo que se vê não é  
Igual ao que a gente  
Viu há um segundo  
Tudo muda o tempo todo  
No mundo [...] 
 
Fonte: SANTOS, Lulu; MOTTA, Nelson. Como uma onda. In: Álbum 
MTV ao vivo. Rio de Janeiro: Sony-BMG, 2004.  
Da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, 
que vê a realidade passando como uma onda, assim 
também pensaram os primeiros filósofos conhecidos 
como Pré-socráticos que denominavam a realidade de 
physis. A característica dessa realidade representada, 
também, na música de Lulu Santos é o(a)  
a) fluxo.    
b) estática.    
c) infinitude.    
d) desordem.    
e) multiplicidade 
 
32.  A filosofia grega parece começar com uma ideia 
absurda, com a proposição: a água é a origem e a 
matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário 
deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: 
em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo 
sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o 
faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro 
lugar, porque nela embora apenas em estado de 
crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 
NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova 
Cultural. 1999 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o 
surgimento da filosofia entre os gregos?  
a) O impulso para transformar, mediante justificativas, 

os elementos sensíveis em verdades racionais.    
b) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa 

primeira das coisas existentes.    
c) A tentativa de justificar, a partir de elementos 

empíricos, o que existe no real  
d) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem 

dos seres e das coisas.    
e) A ambição de expor, de maneira metódica, as 

diferenças entre as coisas.    
.    
 



 

9 
 

1º SIMULADO  
ENS. MÉDIO 

3ª SÉRIE/1º DIA ENEM 
33. 
  Leia o texto a seguir. 
 
É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas 
primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa 
somente quando julgamos conhecer a sua primeira 
causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos: no 
primeiro, entendemos por causa a substância e a 
essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, 
e o primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda 
causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de onde 
vem o início do movimento; a quarta causa, que se 
opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque 
este é, com efeito, o fim de toda a geração e 
movimento). 
 
Adaptado de: ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. De Vincenzo Cocco. São Paulo: 
Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que indica, corretamente, a 
ordem em que Aristóteles apresentou as causas 
primeiras.  
a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa 

formal.    
b) Causa formal, causa material, causa final e causa 

eficiente.    
c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa 

final.    
d) Causa material, causa formal, causa eficiente e 

causa final.    
e) Causa material, causa formal, causa final e causa 

eficiente.    
 
34. 
 O mito representa uma explicação sobre as origens do 
homem e do mundo em que vive,  traduzindo símbolos 
ricos de significado que nos mostram o modo como um 
povo ou civilização entende e interpreta a existência.   
Podemos DEFINIR o mito como 
 
A) ilusão ou mentiras inventadas pelas pessoas em 
forma de histórias e personagens sobrenaturais.                                                                                                                                                        
B) tradições coletivas, constituindo as referências 
fundamentais que confere a identidade de um povo.                                                                                                                                                                     
interior do homem. 
C) crenças individuais acumuladas pelas culturas e 
transmitidas pela oralidade.                                                                                  
D) uma forma de conhecimento que fala à razão, 
dirigindo-se ao mundo objetivo e exterior ao homem. 
E) forma de conhecimento que fala ao intelecto e 
dirige-se à razão, nos transportando para o  
 
 
 
 

35. 
 Sócrates nada ensinava, apenas ajudava as pessoas a 
tirarem de si mesmas opiniões próprias e limpas de 
falsos valores, pois acreditava que o verdadeiro 
conhecimento tem de vir de dentro, de acordo com a 
consciência, o que não se pode obter “espremendo-se” 
os outros. O processo de aprender é um processo 
interno, e tanto mais eficaz quanto maior for o 
interesse de aprender.  
 
Quando Sócrates afirma "Só sei que nada sei", ele 
ALERTA que 
 
A) devemos conhecer os outros, suas opiniões e 
interesses, pois nada sabemos. 
B) devemos reconhecer nossa ignorância, pois só assim 
desejaremos aprender. 
C) tudo é relativo, portanto a verdade é apenas uma 
ilusão. 
D) na realidade, nunca sabemos de nada 
completamente. 
E) somente os humildes alcançam o conhecimento. 
 
36. 
 No famoso mito da caverna, Platão (428-347 a.C.) 
imagina uma caverna onde estão acorrentados os 
homens desde a infância, de tal forma que, não 
podendo se voltar para a entrada, onde há uma 
fogueira, apenas enxergam o fundo da caverna. A luz 
da fogueira projeta, nesse fundo, sombras das coisas 
que passam as suas costas. Ora, se um desses homens 
se libertasse das correntes e chegasse à luz do dia, 
voltaria contando aos outros o que são realmente os 
verdadeiros objetos. Entretanto, seus companheiros o 
tomariam por louco, pois não acreditariam em suas 
palavras. Esse mito pode ser analisado sob dois pontos 
de vista: o epistemológico e o político. Do ponto de 
vista epistemológico, é correto afirmar:  
1. Acima do mundo ilusório sensível, há o mundo das 
idéias gerais e essências imutáveis.  
2. O mundo dos fenômenos só existe se participa do 
mundo das idéias.  
3. O homem atinge as essências imutáveis através da 
contemplação e da depuração dos enganos dos 
sentidos.  
4. A alma humana pode elevar-se das coisas múltiplas e 
mutáveis às coisas unas e imutáveis.  
5. As idéias unas e imutáveis são hierarquizadas e no 
topo delas está a idéia de Bem.  
Assinale a alternativa correta.  
A) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
B) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.  
C) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.  
E) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  
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37. 
 No contexto da Filosofia Clássica, Platão e Aristóteles 
possuem lugar de destaque. Suas concepções, que se 
opõem, mas não se excluem, são amplamente 
estudadas e debatidas devido à influência que 
exerceram, e ainda exercem, sobre o pensamento 
ocidental. Todavia é necessário salientar que o produto 
dos seus pensamentos se insere em uma longa tradição 
filosófica que remonta a Parmênides e Heráclito e que 
influenciou, direta ou indiretamente, entre outros, os 
racionalistas, empiristas, Kant e Hegel. Observando o 
cerne da filosofia de Platão, assinale nas opções abaixo 
aquela que se identifica corretamente com suas 
concepções.  
a) A dicotomia aristotélica (mundo sensível X mundo 
inteligível) se opõe radicalmente as concepções de 
caráter empírico defendidas por Platão. 
 b) A filosofia platônica é marcada pelo materialismo e 
pragmatismo, afastando-se do misticismo e de 
conceitos transcendentais. 
 c) Segundo Platão a verdade é obtida a partir da 
observação das coisas, por meio da valorização do 
conhecimento sensível.  
d) Para Platão, a realidade material e o conhecimento 
sensível são ilusórios.  
e) As concepções platônicas negam veementemente a 
validade do Inatismo. 
 
38. Platão foi um dos filósofos que mais influenciaram 
a cultura ocidental. Para ele, a filosofia tem um fim 
prático e é capaz de resolver os grandes problemas da 
vida. Considera a alma humana prisioneira do corpo, 
vivendo como se fosse um peregrino em busca do 
caminho de casa. Para tanto, deveria transpor os 
limites do corpo e contemplar o inteligível. Assinale a 
alternativa correta. 
 a) A teoria das ideias não pode ser considerada uma 
chave de leitura aplicável a todo pensamento platônico.  
b) Como Sócrates, Platão desenvolveu uma ética 
racionalista que desconsiderava a vontade como 
elemento fundamental entre os motivadores da ação. 
Ele acreditava que o conhecimento do bem era 
suficiente para motivar a conduta de acordo com essa 
ideia (agir bem). 
c) Platão propõe um modelo de organização política da 
sociedade que pode ser considerado estamental e 
antidemocrático. Para ele, o governo não deveria se 
pautar pelo princípio da maioria. As almas têm natureza 
diversa, de acordo com sua composição, isso faz com 
que os homens devam ser distribuídos de acordo com 
essa natureza, divididos em grupos encarregados do 
governo, do controle e do abastecimento da polis. 
d) Platão chamava o conhecimento da verdade de doxa 
e o contrapõe a uma outra forma de conhecimento 
(inferior) denominada episteme.  

e) Para Platão, a essência das coisas é dada a partir da 
análise de suas causas material e final. 
.. 
39. 
 O evolucionismo social do século XIX teve um papel 
fundamental na constituição da sociologia como ramo 
científico. Sobre essa corrente de pensamento, que 
reunia autores como Augusto Comte e Herbert Spencer, 
assinale o que for correto. 
a) O evolucionismo define que as estruturas, naturais 
ou sociais, passam por processo de diferenciação e 
integração que levam ao seu aprimoramento. 
b) O evolucionismo propõe que a evolução das 
sociedades ocorre em estágios sucessivos de 
racionalização.  
c) O evolucionismo considera o Estado Militar como a 
forma mais evoluída de organização social, 
fundamentada na cooperação interna e obrigatória.  
d) O evolucionismo rejeita o modelo político e 
econômico liberal, baseado na livre iniciativa e no 
laissez-faire, considerando-o uma orientação contrária à 
evolução social. 
e) O evolucionismo defende a unidade biológica e 
cognitiva da espécie humana, independente de 
variações particulares. 
 
40. 
 Sobre a relação entre a revolução industrial e o 
surgimento da sociologia como ciência, assinale o que 
for correto. 
a) A consolidação do modelo econômico baseado na 
indústria conduziu a uma grande concentração da 
população no ambiente urbano, o qual acabou se 
constituindo em laboratório para o trabalho de 
intelectuais interessados no estudo dos problemas que 
essa nova realidade social gerava.  
b) A migração de grandes contingentes populacionais 
do campo para as cidades gerou uma série de 
problemas modernos, que passaram a demandar 
investigações visando à sua resolução ou minimização.  
c) Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos 
fenômenos provocados pela revolução industrial 
compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os 
efeitos do desenvolvimento econômico baseado no 
modelo capitalista.  
d) Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados 
pela concentração dos operários nas fábricas, foram 
tema de pesquisa dos precursores da sociologia e 
continuam inspirando debates científicos relevantes na 
atualidade.    
e) A necessidade de controle da força de trabalho fez 
com que as fábricas e indústrias do século XIX 
inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, 
para atuarem no desenvolvimento de modelos de 
gestão mais eficientes e produtivos. 
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41. 
A sociologia surgiu para suprir a necessidade de se 
entender os fenômenos sociais e as regras 
fundamentais pelas quais se baseiam nossas relações. 
Entretanto, a sociologia contemporânea difere-se da 
ideia original, na medida em que: 
a) entende-se que as sociedades são como organismos 
vivos, com leis de funcionamento estabelecidas e 
imutáveis. 
b) é amplamente aceito que as diferenças raciais 
determinam características do convívio do sujeito, uma 
vez que é a raça que estabelece o comportamento 
social. 
c) entende-se que as sociedades e as relações sociais 
possuem infinitas variações, não sendo possível traçar 
leis gerais que justifiquem ou expliquem, em termos 
absolutos, todas as formas de interação humana no 
mundo social. 
d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, 
uma vez que não é possível estudar uma sociedade em 
razão da enorme quantidade de diferenças entre os 
sujeitos que a compõem. 
 
42. 
O autor considerado “pai” da sociologia, Augusto 
Comte, acreditava que a nova ciência das sociedades 
deveria igualar-se às demais ciências da natureza que 
se pautavam pelos fenômenos observáveis e 
mensuráveis para que assim fosse possível apreender 
as regras gerais que regem o mundo social do 
indivíduo. Essa perspectiva ideológica é chamada de: 
a) Iluminismo. 
b) Darwinismo. 
c) Dadaísmo. 
d) Positivismo. 
e) Socialismo 
 
43. Selecione as afirmativas que Indicam o contexto 
histórico, social e filosófico que possibilitou a gênese da 
sociologia. 
I. A sociologia é um produto das revoluções francesa e 
industrial e foi uma resposta as novas situações 
colocadas por estas revoluções. 
II. O pensamento filosófico dos séculos XVII e XVIII 
contribuiu para popularizar os avanços científicos, 
sendo a teologia a forma norteadora desse 
pensamento. 
III. A formação de uma sociedade, que se 
industrializava e urbanizava em ritmo crescente, 
propiciou o fortalecimento da servidão e da família 
patriarcal. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) apenas I, II 
b) todas I, II e III 

c) apenas II e III 
d) apenas I 
e) todas as assertivas, estão corretas  
 
44.Sobre o surgimento da Sociologia, podemos firmar 
que: 
 
I. A consolidação do sistema capitalista na Europa no 
século XIX forneceu os elementos que serviram de base 
para o surgimento da sociologia como ciência 
particular. 
 
II. O homem passou ser visto, do ponto de vista 
sociológico, a partir de sua inserção na sociedade e nos 
grupos sociais que a constituem. 
 
III. Aquilo que a sociologia estuda constitui-se 
historicamente como o conjunto de relacionamentos 
que os homens estabelecem entre si na vida em 
sociedade. 
 
IV. Interessa para a sociologia não os indivíduos 
isolados, mas inter-relacionados com os diferentes 
grupos sociais dos quais fazem parte, como a escola, a 
família, as classes sociais etc. 
 
a) II e III estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) I e IV estão corretas. 
d) I, III e IV estão corretas. 
e) II, III e IV estão corretas. 
 
45.Assinale a alternativa correta. O surgimento da 
sociologia foi propiciado pela necessidade de: 
 
a) Manter a interpretação mágica da realidade, como 
patrimônio de um restrito círculo sacerdotal. 
b) Manter uma estrutura de pensamento mítica para a 
aplicação do mundo. 
c) Condicionar o indivíduo, através dos rituais, a agir e 
pensar conforme os ensinamentos transmitidos pelos 
deuses. 
d) Considerar os fenômenos sociais como propriedade 
exclusiva de força transcendentais. 
e) Observar, medir e comprovar as regras que 
tornassem possível, através da razão, prever e controlar 
os fenômenos sociais. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
46. O filamento de uma lâmpada incandescente, submetido 
a uma tensão U, é percorrido por uma corrente de 
intensidade i. O gráfico abaixo mostra a relação entre i e U. 
 

 
 
As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada. 
I. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor 
da tensão aplicada. 
II. A resistência do filamento diminui com o aumento da 
corrente. 
III. A potência dissipada no filamento aumenta com o 
aumento da tensão aplicada. 
 
Dentre essas afirmações, somente  
a) I está correta.    
b) II está correta.    
c) III está correta.    
d) I e III estão corretas.    
e) II e III estão corretas. 
 
47. Seu Zé trabalha com frete e usa para isso uma 
caminhonete Chevrolet C10 com ano de fabricação de 1980. 

  
Para dar a partida em sua caminhonete, Seu Zé utiliza uma 
bateria de 12 V que fornece, durante um minuto, uma 
corrente de 100 A. 

A energia, em joules, fornecida pela bateria, corresponde a:  
a) 2,0 x 101    
b) 1,2 x 102    
c) 3,6 x 103    
d) 7,2 x 104    
e) 8,4 x 105 
 
48. Duas lâmpadas de filamentos, A e B, estão ligadas em 
paralelo e conectadas a uma fonte de 220 V de diferença de 
potencial. A lâmpada A tem uma potência de 55 W, 
enquanto que a lâmpada B tem uma potência de 110 W. 
 
Com relação às correntes que atravessam cada lâmpada, é 
correto afirmar que os seus valores são:  
a) IA = 0,15 A e IB = 0,30 A     
b) IA = 0,20 A e IB = 0,40 A     
c) IA = 0,25 A e IB = 0,50 A     
d) IA = 0,30 A e IB = 0,60 A     
e) IA = 0,35 A e IB = 0,70 A    
 
49. Originalmente, quando comprou seu carrinho de 
churros, a luz noturna era reforçada por um lampião a gás. 
Quando seu vizinho de ponto, o dono da banca de jornais, 
lhe ofereceu a possibilidade de utilizar uma tomada de 220 
V, tratou logo de providenciar um modo de deixar acesas 
duas lâmpadas em seu carrinho. Entretanto, como não era 
perito em assuntos de eletricidade, construiu um circuito 
para duas lâmpadas, conhecido como circuito em série. 
 
Sobre esse circuito, analise: 
I. A vantagem desse tipo de circuito elétrico é que se uma 

das lâmpadas se queima, a outra permanece acesa. 
II. Utilizando duas lâmpadas idênticas, de valores nominais 

220 V/100 W, deve-se obter, em termos de iluminação, o 
previsto pelo fabricante das lâmpadas. 

III. Utilizando-se duas lâmpadas idênticas de 110 V, elas se 
queimarão, uma vez que a diferença de potencial para a 
qual elas foram fabricadas será superada pela diferença 
de potencial oferecida pelo circuito. 

IV. Ao serem ligadas duas lâmpadas idênticas, sejam elas de 
110 V ou de 220 V, devido às características do circuito 
em série, a diferença de potencial sobre cada lâmpada 
será de 110 V. 

 
É correto o contido apenas em  
a) I.    
b) IV.    
c) I e III.    
d) II e III.    
e) II e IV. 
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50. Um consumidor troca a sua televisão de 29 polegadas e 
70 W de potência por uma de plasma de 42 polegadas e 220 
W de potência. Se em sua casa se assiste televisão durante 
6,0 horas por dia, em média, pode-se afirmar que o aumento 
de consumo mensal de energia elétrica que essa troca vai 
acarretar é, aproximadamente, de  
a) 13 kWh.    
b) 27 kWh.    
c) 40 kWh.    
d) 70 kWh.    
e) 220 kWh. 
 
51. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma 
casa considerando as principais fontes desse consumo. 
Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam 
da tabela a seguir fossem utilizados diariamente da mesma 
forma. 
Tabela: A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso 
diário de cada aparelho doméstico. 

Aparelho Potência (kw) Tempo de uso 
diário (horas) 

Ar condicionado 1,5 8 
Chuveiro elétrico 3,3 1/3 

Freezer 0,2 10 
Geladeira 0,35 10 
Lâmpadas 0,1 6 

Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1kWh é 
R$ 0,40, o consumo de energia elétrica mensal dessa casa, é 
de aproximadamente  
a) R$ 135.     
b) R$ 165.     
c) R$ 190.     
d) R$ 210.     
e) R$ 230.   
 
52.  A resistência elétrica de um fio é determinada pela suas 
dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A 
condutividade ( )σ caracteriza a estrutura do material, de tal 
forma que a resistência de um fio pode ser determinada 
conhecendo-se L, o comprimento do fio e A, a área de seção 
reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva 
resistividade em temperatura ambiente. 

Tabela de condutividade 
Material Condutividade (S·m/mm2) 
Alumínio 34,2 

Cobre 61,7 
Ferro 10,2 
Prata 62,5 

Tungstênio 18,8 
Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que 
apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de  
a) tungstênio.    
b) alumínio.    
c) ferro.    

d) cobre.    
e) prata. 
.. 
53. Na “sala dos espelhos” de um parque, Pedro se 
diverte observando suas imagens em diferentes 
espelhos. No primeiro, a imagem formada é invertida e 
aumentada; no segundo, invertida e reduzida e, no 
terceiro, direita e reduzida. O primeiro, o segundo e o 
terceiro espelhos são, respectivamente, 
 
a) convexo, convexo e côncavo. 
b) côncavo, convexo e convexo. 
c) convexo, côncavo e côncavo. 
d) côncavo, convexo e côncavo. 
e) côncavo, côncavo e convexo. 
 
54. Em abril de 2010, o telescópio espacial Hubble 
completou 20 anos em órbita. O avanço na obtenção 
de imagens permitiu descobertas de novas galáxias e 
informações sobre a matéria escura presente no 
Universo. Inicialmente, ele apresentou diversos 
problemas, obrigando a Nasa a enviar astronautas para 
fazerem reparos. Dentre esses problemas, a aberração 
esférica, em que os raios de luz que incidem sobre as 
bordas do espelho são desviados para um ponto 
diferente dos raios que incidem na região central do 
espelho. Esse problema pode ser corrigido dando-se 
um formato parabólico à curvatura do espelho. Qual 
das figuras abaixo representa o problema descrito? 
 

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

e) 

 
 
55. Uma moça e um rapaz que não se conheciam 
estavam em uma loja de roupas escolhendo o que 
comprar. Curiosamente, foi no momento em que 
ambos estavam olhando para lados opostos, e, 
portanto, não se vendo diretamente, que perceberam a 
presença um do outro. Isso aconteceu porque na frente 
de cada um havia um espelho. O rapaz, ao perceber a 
imagem da moça fornecida por um espelho côncavo, e 
ela, ao perceber a imagem dele fornecida por um 
espelho convexo, se apaixonaram. Pode-se concluir que 
 
a) ambos se apaixonaram pelas imagens um do outro, 
menores do que o normal e de cabeça para baixo. 
b) ambos se apaixonaram pelas imagens um do outro, 
maiores do que o normal e de cabeça para baixo. 
c) ambos se apaixonaram pelas imagens um do outro, 
em tamanho normal e de cabeça para baixo. 
d) ele se apaixonou pela imagem dela, menor e de 
cabeça para baixo, e ela pela imagem dele, menor e 
direta. 
e) ele se apaixonou pela imagem dela, menor e direta, 
e ela pela imagem dele, maior e de cabeça para baixo. 
 
56. Um raio de luz de uma fonte luminosa em A ilumina 
o ponto B, ao ser refletido por um espelho horizontal 
sobre uma semi-reta DE como esquematizado na figura 
a seguir: 
 

 
Todos os pontos estão no mesmo plano vertical. 

Considere AD = 2m, BE = 3m e DE = 5m. 

A distância entre a imagem virtual da fonte e o ponto B, 
em metros, será: 
 
a) 5 
b) 25  
c) 35  
d) 26  
e) 36  
 
57. Uma loja de espelhos possui, fixo a uma parede, um 
mostruário com diversos modelos de espelhos 
esféricos. Ao olhar para um espelho esférico côncavo, 
um cliente que esteja entre o vértice e o foco desse 
espelho terá reproduzida uma imagem de seu rosto, 
a) real, menor e invertida. 
b) real, maior e direita. 
c) virtual, maior e direita. 
d) virtual, menor e direita. 
e) virtual, menor e invertida. 
 
58. Em uma exposição, organizada em dois andares, foi feita 
uma montagem com dois espelhos planos E1 e E2, dispostos 
a 45º entre os andares, como na figura. Uma visitante, 
quando no andar superior, no ponto A, fotografa um quadro 
(Q), obtendo a foto 1, tal como vista no visor. 

 
Essa visitante, ao descer as escadas, fotografa, no ponto B, o 
mesmo quadro através dos espelhos. A nova foto, tal como 
vista no visor, é 

a)
    

b)
  

 
c)

   

d)
   

e)
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59. Índios 
Quem me dera, ao menos uma vez 
Provar que quem tem mais do que precisa ter 
Quase sempre se convence que não tem o bastante 
E fala demais por não ter nada a dizer. 
Quem me dera, ao menos uma vez 
Que o mais simples fosse visto como o mais importante 
Mas nos deram espelhos 
E vimos o mundo doente. 
 
Este trecho do poema – canção  de Renato Russo ilustra o 
hábito histórico do “homem branco” de oferecer bugigangas 
de baixo custo aos índios, como forma de obter a sua 
cooperação e, posteriormente, submetê-los aos seus 
interesses. Um desses objetos, o espelho, sempre causou 
impacto e estupefação nas civilizações indígenas mais 
incultas, que julgavam ter sido aprisionadas a sua alma no 
interior do estranho presente. Com um pouco de dedicação 
e cuidado para não agredir sua cultura primitiva, é possível 
explicar ao índio o que ele julga ser a sua alma, nos espelhos 
planos, é apenas uma imagem: 
a) virtual e invertida da direita para a esquerda; 
b) real e do mesmo tamanho que o objeto; 
c) virtual e menor que o objeto; 
d) real e invertida de cima para baixo; 
e) virtual, do mesmo tamanho que o objeto, e sem 
qualquer tipo de inversão ou reversão. 
 
60. Numa sala, onde foram colocados espelhos planos em 
duas paredes opostas e no teto, um rapaz observa a imagem 
do desenho impresso nas costas da sua camisa. A figura 1 
mostra a trajetória seguida por um raio de luz, do desenho 
ao rapaz, e a figura 2, o desenho impresso nas costas da 
camiseta. 
 

 
 
A imagem vista pelo rapaz será: 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

e)  

.. 
61. Os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, 
nitrogênio e outros átomos se juntam para formarem as 
cadeias carbônicas que podem ser abertas ou fechadas. 
As cadeias abertas quando possuem ligações duplas ou 
triplas entre carbonos são ditas insaturadas se 
possuírem heteroátomos são heterogêneas e se tiverem 
carbonos terciários ou quaternários são ramificadas. 
A cadeia abaixo representa um éster: compostos com 
grande aplicação nas industrias de alimentos, 
cosméticos e perfumes como flavorizantes artificiais. 

 
De acordo com o texto e a estrutura do composto é 
correto afirmar 
a) A cadeia é aberta, normal e insaturada. 
b) A cadeia é aberta, ramificada e insaturada. 
c) A cadeia é aberta, insaturada e heterogênea. 
d) A cadeia é aberta, normal e heterogênea. 
e) A cadeia é fechada, insaturada e heterogênea. 
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62.As fórmulas dos compostos orgânicos permitem aos 
pesquisadores reconhecerem a que funções químicas 
pertencem os compostos, classificarem suas cadeias 
carbônicas, saberem a classificação dos carbonos 
formadores de sua estrutura, quais os tipos de  ligações 
presente entre seus átomos e também suas 
propriedades físicas e químicas. Sobre a estrutura 
abaixo é correto afirmar: 

 
a) É um hidrocarboneto alicíclico e saturado. 
b) Sua nomenclatura é 3 – etil- 2 – metil – octano. 
c) Possui 3 carbonos sp3. 
d) Possui três carbonos primários. 
e) Apresenta cadeia insaturada e ramificada. 
 
63.  petróleo, a matéria-prima da indústria 
petroquímica, consiste principalmente de 
hidrocarbonetos, compostos contendo apenas carbono 
e hidrogênio na sua constituição. Considerando o 
composto abaixo é correto afirmar: 

 
a) É um hidrocarboneto de cadeia normal e saturada. 
b) Apresenta 3 carbonos terciários e dois carbonos 

sp2. 
c) sua nomenclatura é 2,3,4 – trimetil – hexano. 
d) É um alcano de cadeia saturada que possui fórmula 

molecular C8H18 . 
e) É um composto polar e solúvel em água. 
 
64. Na primavera, a combinação de chuva e calor a 
proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da 
dengue. Em 2010, os casos de dengue em Alagoas 
cresceram mais de 400% em relação a 2009. 
Preventivamente, o governo local alerta a população 
para que também faça a sua parte, adotando medidas 
como manter fechadas as caixas-d`água, colocar o lixo 
em sacos plásticos, manter lixeiras bem fechadas, não 
deixar a água da chuva acumular sobre lajes de 
residência e nem pneus e latas vazias. Não existe um 
tratamento específico para a doença, recomenda-se a 
reidratação oral, repouso e uso de analgésicos e 
antitérmicos para alivio de dores e febres. Em caso de 
suspeita de dengue, não é indicado o uso de aspirina; o 
paracetamol pode ser indicado, porém desde que seja 
com acompanhamento médico. 
Considerando o texto acima e a fórmula do paracetamol 
apresentada a seguir  é correto afirmar que 

 
a) O aumento dos casos de dengue em alagoas é 

responsabilidade exclusiva do governo local que 
não distribuiu o medicamento paracetamol para a 
população. 

b) A dengue apresenta como tratamento especifico o 
medicamento paracetamol que é um composto 
aromático. 

c) O parecetamol usado para aliviar dores e febres 
causadas pela dengue apresenta fórmula molecular 
C8H10O2 N. 

d) A aspirina também é indicada para o tratamento da 
dengue porque atua no corpo humano como um 
poderoso analgésico e anti-pirético (reduz a febre). 

e) O parecetamol é um composto de cadeia aromática 
que possui 20 ligações sígmas e 4 ligações pi. 

 
65. Os Nanokids pertencem a um grupo de 
nanomoléculas chamadas Nanoputians, construídas de 
forma que suas estruturas se assemelhem aos seres 
humanos.  Acerca da estrutura do Nanokids 
representada abaixo, desconsiderando rotação em 
torno de ligações simples pode-se afirmar que: 

 
a) Representa um hidrocarboneto. 
b) A cabeça é formada por um anel homocíclico. 
c) As mãos possuem seis átomos de carbono. 
d) A estrutura apresenta 7 carbonos terciários. 
e) A estrutura apresenta 10 ligações pi. 
 
.. 
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66.Uma substância sólida é aquecida continuamente. 
O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura 
(ordenada) com o tempo (abscissa): 

 
O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo 
durante o qual a substância permanece no estão 
líquido são, respectivamente: 
a) 150, 65 e 5. 
b) 65, 150 e 25. 
c) 150, 65 e 25. 
d) 65, 150 e 5. 
e) 65, 150 e 10. 
 
67. O naftaleno, comercialmente conhecido como 
naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, 
funde em temperaturas superiores a 80 ºC. Sabe-se 
que bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, 
têm suas massas constantemente diminuídas, 
terminando por desaparecer sem deixar resíduo. 

 
Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da: 
a) fusão. 
b) sublimação. 
c) solidificação. 
d) liquefação. 
e) ebulição. 
 
68. Dado o diagrama de aquecimento de um material: 

 

A alternativa correta é: 
a) o diagrama representa o resfriamento de uma 
substância pura. 
b) a temperatura no tempo zero representa o 
aquecimento de um líquido. 
c) 210°C é a temperatura de fusão do material. 
d) a transformação de X para Y é um fenômeno 
químico. 
e) 80°C é a temperatura de fusão do material. 
 
69. O aquecimento global já apresenta sinais visíveis 
em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca na 
aldeia de Shishmaret, por exemplo, as geleiras já 
demoram mais a congelar, no inverno; descongelam 
mais rápido, na primavera; e há mais icebergs. Desde 
1971, a temperatura aumentou, em média 2 ºC. As 
mudanças de estados descritas no texto, são, 
respectivamente:  
a) Solidificação e fusão.  
b) Solidificação e condensação.  
c) Sublimação e solidificação.  
d) Solidificação e ebulição.  
e) Fusão e condensação. 
 
70. Observe a representação dos sistemas I, II e III e 
seus componentes. O número de fases em cada um é, 
respectivamente: 

 
Exercício sobre misturas 
I- óleo, água e gelo. 
II- água gaseificada e gelo. 
III- água salgada, gelo, óleo e granito. 
a) 3,2,6. 
b) 3,3,4. 
c) 2,2,4. 
d) 3,2,5. 
e) 3,3,6.  
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.. 
71. Observe o esquema abaixo. 
 

 
 

Para que esse conjunto funcione, ou seja, gere corrente 
elétrica, é necessário 
a) fechar o circuito elétrico através de uma solução 
saturada de KNO3. 
b) inverter a posição das placas metálicas de cobre e 
zinco. 
c) inverter a posição das soluções aquosas de CuSO4 e 
ZnSO4. 
d) inverter os pólos do voltímetro (medidor de tensão 
elétrica). 
e) fechar o circuito elétrico através de uma solução 
saturada de sacarose (C12H22O11). 
 
72. Na figura abaixo está representado uma pilha de 
combustível, alimentada por oxigênio e hidrogênio. 
Essas pilhas usam, como eletrólito, o KOH(aq), de 
modo que todas as reações ocorrem em meio alcalino.  

 
 
Nesse esquema, as setas com as letras a e b indicam, 
respectivamente, o sentido de movimento dos 
a) íons OH– e dos elétrons. 
b) elétrons e dos íons OH–. 
c) íons K+ e dos elétrons. 
d) elétrons e dos íons K+. 
e) elétrons e dos íons H+. 
 

73. O Instituto Luiz Coimbra (UFRJ) lançou o primeiro 
ônibus urbano movido a hidrogênio do Hemisfério Sul, 
com tecnologia inteiramente nacional. Sua tração 
provém de três fontes de energia, sendo uma delas a 
pilha de combustível, na qual o hidrogênio, gerado por 
um processo eletroquímico, reage com o oxigênio do 
ar, formando água. 
FRAGA, I. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 
Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 
 
A transformação de energia que ocorre na pilha de 
combustível responsável pelo movimento do ônibus 
decorre da energia cinética oriunda do(a)  
a) calor absorvido na produção de água.    
b) expansão gasosa causada pela produção de água.    
c) calor liberado pela reação entre o hidrogênio e o 
oxigênio.    
d) contração gasosa causada pela reação entre o 
hidrogênio e o oxigênio.    
e) eletricidade gerada pela reação de oxirredução do 
hidrogênio com o oxigênio.    
 
74. Músculos artificiais são dispositivos feitos com 
plásticos inteligentes que respondem a uma corrente 
elétrica com um movimento mecânico. A oxidação e 
redução de um polímero condutor criam cargas 
positivas e/ou negativas no material, que são 
compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou 
ânions. Por exemplo, na figura os filmes escuros são de 
polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico 
contendo um sal inorgânico. Quando o polipirrol sofre 
oxidação, há a inserção de ânions para compensar a 
carga positiva no polímero e o filme se expande. Na 
outra face do dispositivo o filme de polipirrol sofre 
redução, expulsando ânions, e o filme se contrai. Pela 
montagem, em sanduíche, o sistema todo se 
movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na 
figura. 
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A camada central de eletrólito polimérico é importante 
porque  
a) absorve a irradiação de partículas carregadas, 
emitidas pelo aquecimento elétrico dos filmes de 
polipirrol.    
b) permite a difusão dos íons promovida pela aplicação 
de diferença de potencial, fechando o circuito elétrico.    
c) mantém um gradiente térmico no material para 
promover a dilatação/contração térmica de cada filme 
de polipirrol.    
d) permite a condução de elétrons livres, promovida 
pela aplicação de diferença de potencial, gerando 
corrente elétrica.    
e) promove a polarização das moléculas poliméricas, o 
que resulta no movimento gerado pela aplicação de 
diferença de potencial. 
 
75. Os bafômetros (etilômetros) indicam a quantidade 

de álcool, 2 6C H O  (etanol), presente no organismo de 
uma pessoa através do ar expirado por ela. Esses 
dispositivos utilizam células a combustível que 
funcionam de acordo com as reações químicas 
representadas: 
 

I. 2 6 2 4C H O(g) C H O(g) 2H (aq) 2e+ −→ + +  

II. 
2 2

1O (g) 2H (aq) 2e H O( )
2

+ −+ + → 
 

 
BRAATHEN, P. C. Hálito culpado: o princípio químico do 

bafômetro. Química Nova na Escola, n. 5, maio 1997 
(adaptado).  

 
Na reação global de funcionamento do bafômetro, os 
reagentes e os produtos desse tipo de célula são  
a) o álcool expirado como reagente; água, elétrons e 
H+

como produtos.    

b) o oxigênio do ar e H+
como reagentes; água e 

elétrons como produtos.    
c) apenas o oxigênio do ar como reagente; apenas os 
elétrons como produto.    
d) apenas o álcool expirado como reagente; água, 

2 4C H O e H+
 como produtos.    

e) o oxigênio do ar e o álcool expirado como reagentes; 

água e 2 4C H O  como produtos.  
.. 
 
 
 
 
 

76.  Com relação à reprodução das plantas, é correto 
afirmar-se que,  
a) em se tratando de gimnospermas, o gametófito 
predomina em relação ao esporófito.    
b) nas pteridófitas, vegetais que não produzem flores, a 
reprodução se dá somente por meio de esporos 
produzidos através de divisões mitóticas.    
c) em todos os vegetais, a fase gametofítica é diploide 
e a fase esporofítica é haploide.    
d) em uma briófita, a fase gametofítica é mais 
duradoura do que a esporofítica.    
   
77.  Quanto à caracterização de grupos vegetais e suas 
interações, é correto afirmar que  
a) musgos são vegetais vasculares, clorofilados e são 
considerados hemiparasitas.    
b) certos fungos, através de hifas, podem envolver 
raízes de plantas ou até mesmo penetrar em suas 
células para absorção de água e sais minerais.    
c) orquídeas são gimnospermas clorofiladas, saprófitas 
e hemiparasitas.    
d) liquens são um exemplo de mutualismo entre algas e 
fungos.    
e) epífitas são plantas parasitas que retiram nutrientes 
da planta hospedeira.    
   
78.  Em relação a musgos e samambaias, as 
afirmações abaixo estão corretas, exceto:  
a) Musgos não têm soros.    
b) Somente em musgos o esporófito é preso ao 
gametófito.    
c) Ambos são criptógamos.    
d) Nas samambaias, a fase assexuada é mais vistosa.    
e) Os órgãos de ambas são apenas: raízes, caules e 
folhas.    
   
79.  Observe o esquema simplificado do ciclo de vida 
de um musgo.  
 

 
 
A partir da observação realizada e dos conhecimentos 
científicos sobre as briófitas, analise as proposições que 
seguem, colocando V (Verdadeira) ou F (Falsa).  
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(     ) As briófitas fixam-se ao substrato através de 
rizoides (1), sendo que estes têm também a função de 
absorção de água e sais minerais. Como as briófitas são 
avasculares, a distribuição dessas substâncias pelo 
corpo da planta se dá célula a célula, por difusão.  
(     ) As briófitas apresentam alternância de gerações, 
isto é, geração haploide (II), formadora de gametas – 
fase gametofítica, que é sempre a mais desenvolvida, e 
geração diploide (III), formadora de esporo – fase 
esporofítica, que cresce sobre o gametófito, 
dependendo dele para sua nutrição.  
(     ) A maioria das espécies de musgos tem sexos 
separados; o gametângio masculino (V) recebe o nome 
de arquegônio e o gametângio feminino (IV) recebe o 
nome de anterídio. 
(     ) Em (VI), está representado o processo de 
eliminação dos esporos formados, por meiose, no 
interior da cápsula do esporófito, que corresponde, 
portanto, a um esporângio. Estes esporos, após a 
geminação, originarão gametófitos.  
(     ) As briófitas dependem da água para reprodução. 
A fecundação ocorre quando gotículas de água, ao 
atingirem o ápice do gametófito masculino, fazem com 
que os anterozoides sejam lançados para fora da 
planta, atingindo o ápice de uma planta feminina, 
nadem em direção à oosfera e, lá chegando, ocorre a 
fecundação. O embrião (VII) formado dará origem ao 
esporófito.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.   
a) V – F – V – V – F     
b) F – F – V – V – F      
c) V – F – F – V – V      
d) V – F – F – F – V    
e) V – V – F – V – V    
   
80.  As plantas avasculares são pequenas e são 
comuns em ambientes sombreados. Sobre suas 
características reprodutivas, observe o ciclo de vida 
exemplificado abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

a) Na cápsula, ocorre a meiose, formando-se esporos 
haploides que são eliminados no solo (1).    
b) Cada esporo desenvolve-se formando gametófitos 
unicamente masculinos (2).    
c) Anterozoides haploides fecundam oosferas diploides 
(3), ocorrendo a seguir divisões meióticas sucessivas.    
d) O arquegônio com o embrião diploide (4) 
desenvolve-se formando uma estrutura haploide.    
e) O esporófito (5) representa a fase assexuada do 
ciclo reprodutivo.    
   
81. Dentre as briófitas, as espécies do gênero 
Sphagnum destacam-se por sua importância 
econômica, pois formam a turfa. A turfa seca é 
queimada para fornecer energia em regiões como o 
norte da Europa e Ásia.  
 
A utilização da turfa como fonte de energia só é 
possível porque é formada pelo acúmulo de musgos 
mortos em terrenos  
a) pantanosos, com pouca disponibilidade de oxigênio. 
A baixa concentração de oxigênio impede que os micro-
organismos decomponham o vegetal e liberem o 
carbono para a atmosfera.    
b) pantanosos, com pouca disponibilidade de oxigênio. 
A baixa concentração de oxigênio acelera o processo de 
decomposição, realizado pelos micro-organismos 
anaeróbios, que convertem o carbono na forma de 
carboidrato em álcool pelo processo da fermentação 
alcoólica.     
c) arenosos, com alta disponibilidade de oxigênio. As 
altas concentrações de oxigênio permitem a oxidação 
dos carboidratos, como a celulose, em oxicarboidratos 
compostos altamente energéticos.    
d) arenosos, com alta disponibilidade de oxigênio. A 
condição de aeração permite o processo de 
decomposição, realizado pelos micro-organismos 
aeróbios, que convertem o tecido vegetal, ao longo do 
tempo, em combustível fóssil.     
   
82.  A ação do ser humano na natureza tem 
aumentado a quantidade de dióxido de carbono na 
atmosfera, através da queima intensa e descontrolada 
de combustíveis fósseis e do desmatamento. A 
derrubada de árvores provoca o aumento da 
quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, 
através da queima ou por decomposição natural. 
Entretanto, é sabido que os representantes do reino 
Plantae absorvem o dióxido de carbono e produzem 
oxigênio, indicando que uma menor quantidade desses 
organismos na natureza significa, também, menos 
dióxido de carbono sendo absorvido. 
 
(Texto Modificado: 
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/mudancas_climaticas/artigos/efeito_est
ufa.html – Acesso: 10/09/2011) 



 

21 
 

1º SIMULADO  
ENS. MÉDIO 

3ª SÉRIE/1º DIA ENEM 
 
Quanto ao reino tratado no texto, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I. Entre as Criptógamas, os Pteridófitas possuem 
floema e xilema. 
II. Insetos que se alimentam de seiva elaborada 
necessitam perfurar o floema. 
III. Rizoma é um caule aéreo modificado com função 
fotossintetizante. 
IV. A Citocinina é um fitormônio que estimula a divisão 
e diferenciação celular. 
V. A fragmentação é o meio de reprodução sexuada 
das briófitas. 
 
De acordo com as afirmativas acima, a alternativa 
correta é:  
a) I, II e III    
b) II, III e IV    
c) I, II e IV    
d) III, IV e V    
e) II, III e V    
   
83.   

 
 
A respeito das plantas representadas acima, são feitas 
as seguintes afirmações: 
 
I. B e D representam as fases esporofíticas, formadas 
por células diploides (2n). 
II. A e C representam as fases gametofíticas, formadas 
por células haploides (n). 
III. B e C são originadas a partir do zigoto. 
IV. Anterozoide e oosfera são produzidos por meiose. 
Estão corretas, apenas,  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e III.    
d) I e IV.    
e) III e IV.    
.. 
 
 
 

84. (FGV) - Cientistas acabam de mapear o genoma do 
parasita causador da esquistossomose. Atualmente, uma 
única droga é utilizada contra a doença. Conhecendo-se 
o genoma, espera-se que novas drogas possam ser 
desenvolvidas. No mundo, cerca de 200 milhões de 
pessoas apresentam a doença; de 2,5 a 3 milhões no 
Brasil. (Jornal Nacional, 15.09.2003).  
 Sobre o ciclo de vida do Schistosoma mansoni, 
causador da esquistossomose, é correto dizer que  
a) o homem adquire a esquistossomose a partir da 
ingestão de ovos do parasita, presentes em alimentos 
lavados com água contaminada. Os ovos desenvolvem-se 
no sistema porta- hepático do homem, provocando 
aumento no volume do fígado. As cercárias resultantes 
são eliminadas com as fezes e, na água, penetram em 
caramujos do gênero Biomphalaria, nos quais se 
reproduzem sexuadamente e produzem novos ovos.  
b) no homem ocorre a reprodução sexuada do parasita. 
Os ovos são eliminados com as fezes humanas, eclodem 
na água, e as larvas penetram em caramujos, nos quais 
se reproduzem assexuadamente, produzindo cercárias. 
As cercarias abandonam os caramujos e penetram na 
pele humana e atingem o sistema porta-hepático, 
desenvolvendo-se em formas adultas sexuadas.  
c) no intestino humano ocorre a reprodução sexuada do 
parasita. Os ovos produzidos são liberados com as fezes 
e levados para a água, onde se desenvolvem em larvas 
que contaminam caramujos do gênero Biomphalaria. No 
caramujo, as larvas dão origem às cercarias que 
abandonam o caramujo e, devido à ingestão de água ou 
alimentos contaminados, chegam ao intestino humano.  
d) o homem adquire a esquistossomose a partir da 
ingestão de carne de porco ou de vaca, crua ou mal 
passada, contaminada com larvas do parasita. Estas se 
alojam no intestino e se desenvolvem em animais 
adultos, quando ocorre a reprodução sexuada. Novos 
ovos são produzidos e liberados com as fezes, 
contaminando a água.  
e) nos caramujos do gênero Biomphalaria, ocorre a 
reprodução sexuada do parasita. Os ovos são liberados 
na água, onde eclodem na forma de cercárias. Estas 
penetram na pele humana e atingem a sistema porta-
hepático, onde se reproduzem assexuadamente. São 
produzidas novas larvas que, eliminadas com as fezes 
humanas, contaminam novos caramujos. 
 
85. Uma pessoa vegetariana estrita e que nunca teve 
contato com água onde vivem caramujos foi 
diagnosticada como portadora de larvas de tênia 
encistadas em seu cérebro. Isso é  
a) possível, pois se pode adquirir esse parasita pela 
ingestão de seus ovos e, nesse caso, as larvas originam 
cisticercos no cérebro.  
b) possível, pois as larvas infectantes desse parasita 
desenvolvem-se no solo e penetram ativamente através 
da pele.  
c) possível, pois esse parasita é transmitido por insetos 
portadores de larvas infectantes.  
d) pouco provável, pois só se adquire esse parasita pela 
ingestão de carne contendo larvas encistadas 
(cisticercos).  
e) pouco provável, pois as larvas infectantes desse 
parasita desenvolvem-se em caramujos aquáticos. 
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86. O esquema abaixo representa uma das hipóteses 
para explicar as relações evolutivas entre grupos de 
animais. A partir do ancestral comum, cada número 
indica o aparecimento de determinada característica. 
Assim, os ramos anteriores a um número correspondem 
a animais que não possuem tal característica e os ramos 
posteriores, a animais que a possuem. 

 
As características “cavidade corporal” e “exoesqueleto de 
quitina” correspondem, respectivamente, aos números  
a) 1 e 6  
b) 2 e 4  
c) 2 e 5  
d) 3 e 4  
e) 3 e 5 
 
87. (UFPB) Analise as proposições abaixo:  
I. Primeiros animais da escala evolutiva a apresentarem 
uma cavidade digestiva.  
II. Formação de dois tipos morfológicos de indivíduos.  
III. Esqueleto formado por espículas ou espongina.  
IV. Presença de célula urticante para defesa e captura da 
presa.  
V. Presença de células flageladas que realizam 
movimento de água no corpo do animal.  
É(são) característica(s) do filo Cnidaria:  
a) apenas I, II e IV.  
b) apenas II, III e V.  
c) apenas III e V.  
d) apenas IV.  
e) I, II, III, IV e V. 
 
88. (Fatec) Analise a informação:  
Os ovos eclodem com liberação de miracídios, os quais 
penetram em gastrópodes, dos quais saem as cercárias, 
que, por sua vez, penetram ativamente através da pele 
na corrente sangüínea para provocar uma doença 
abdominal.  
Essa informação diz respeito à  
a) necatoriose.  
b) maleita.  
c) tripanossomose americana.  
d) leishmaniose visceral.  
e) esquistossomose. 
 
 
 

89. Alguns cientistas acreditam que os ancestrais de 
todos os animais tenham sido colônias de protozoários 
flagelados, a partir das quais teriam surgido dois ramos: 
um deles teria continuado como um simples agregado de 
células pouco especializadas, sem formar tecidos 
verdadeiros, e o outro teria desenvolvido células com 
maior grau de especialização, organizadas em tecidos, 
originando todos os outros animais. A partir dessas 
informações foi elaborada a figura a seguir, que 
representa uma provável árvore filogenética dos grandes 
grupos de animais invertebrados. 

 
Os números I, II, III, IV e V representam, 
respectivamente,  
a) nematelmintos, platelmintos, poríferos, artrópodes e 
anelídeos.    
b) nematelmintos, platelmintos, poríferos, anelídeos e 
artrópodes.    
c) platelmintos, poríferos, nematelmintos, artrópodes e 
anelídeos.    
d) poríferos, platelmintos, nematelmintos, anelídeos e 
artrópodes. 
e) poríferos, nematelmintos, platelmintos, anelídeos e 
artrópodes.  
 
90.  O processo de reprodução sexuada aumenta a 
variabilidade genética das espécies. Ocorre de forma 
mais notável nos organismos multicelulares. Identifique o 
filo no qual ocorre o seguinte tipo de reprodução: “Os 
espermatozoides penetram no corpo da fêmea, fundindo-
se com coanócitos, os quais se transformam em 
amebócitos, que se deslocam pelo meso-hilo até o óvulo, 
transferindo para este o núcleo do espermatozoide, 
caracterizando um tipo de fecundação interna”.  
a) Poríferos    
b) Cnidários    
c) Artrópodas    
d) Anelídeos 
e) Platelmintos 
 


