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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

TEXTO I 
“O homem é dono do que cala e escravo do que fala. 
Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro 
que de Paulo”. 

Sigmund Freud 
 
01. A partir da leitura do texto I, pode-se inferir: 
a) É possível traçar um perfil de uma pessoa a partir 
do que ela fala; 
b) É seguro traçar um perfil de uma pessoa a partir 
do que falam a respeito dela; 
c) Não é possível traçar um perfil de uma pessoa a 
partir do que ela fala das outras; 
d)  Não é seguro traçar um perfil de uma pessoa a 
partir do que ela fala das outras; 
e) Não é seguro traçar um perfil de uma pessoa a 
partir do que falam a respeito dela. 
 

TEXTO II 
Desejos 

Todos os homens buscam a felicidade. E não há 
exceção. Independentemente dos diversos meios que 
empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a 
lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo 
desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo 
só dá o último passo com este fim. É isto que motiva as 
ações de todos os homens, mesmo dos que tiram a 
própria vida. (Blaise Pascal) 
 
02. Consoante a leitura do texto II, o que motiva as 
ações dos homens é: 
a) A conquista do sucesso; 
b) A busca pela felicidade; 
c) A realização do prazer; 
d) O desejo de viver; 
e) O desejo de morrer. 
 
03. Segundo o autor do texto o mesmo desejo que 
faz um homem participar de uma guerra é mesmo que 
o faz cometer suicídio. Esse desejo é: 
a) O ódio ao outro; 
b) A inveja; 
c) Ser feliz; 
d) Não aceitar a realidade; 
e) A frustração. 
 

TEXTO III 
“Toda verdade passa por três estágios. No primeiro, ela 
é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. 
No terceiro, é aceita como evidente por si própria”. 

Arthur Schopenhauer 

04. Da leitura do texto III, pode-se inferir: 
a) Todo conhecimento é reconhecido como verdade de 
maneira imediata; 
b) Todo conhecimento novo e verdadeiro tende a não 
ser aceito em, pelo menos, algum momento de sua 
história; 
c) Todo conhecimento verdadeiro é aceito de maneira 
passiva pela sociedade; 
d) O conhecimento verdadeiro hoje pode ser falso 
amanhã; 
e) Um conhecimento falso pode ser reconhecido como 
verdadeiro em algum momento da vida. 
 

TEXTO IV 

 
 
05. No texto IV, intenciona-se: 
a) Denunciar a poluição dos rios e mares; 
b) Denunciar a extinção de espécies animais; 
c) Criticar o avanço tecnológico; 
d) Criticar a capacidade intelectual de algumas 
pessoas; 
e) Criticar o baixo nível intelectual das informações 
veiculadas nos jornais. 
 

TEXTO V 
“Esclarecimento [] é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A 
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O 
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a 
causa dela não se encontra na falta de entendimento, 
mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si 
mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem 
coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal 
é o lema do esclarecimento”. (Fragmento do texto 
“Resposta à Pergunta: Que é esclarecimento?”, 
do filósofo alemão Immanuel Kant). 
 
06. Da leitura do texto V, infere-se: 
a) Todos os homens que vivem em um estado de 
menoridade são culpados por viverem nesse estado; 
b) Todos os homens que vivem em um estado de 
menoridade são alienados; 
c) Pessoas esclarecidas não vivem o estado de 
menoridade; 

http://pensador.uol.com.br/autor/sigmund_freud/
http://pensador.uol.com.br/autor/arthur_schopenhauer/
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d) Algumas pessoas instruídas e esclarecidas vivem em 
estado de menoridade por covardia; 
e) Pessoas não esclarecidas vivem em estado de 
menoridade por culpa própria. 
 

TEXTO VI 

 
 
07. Conforme Paulo Freire, no texto VI, o ser 
alienado: 
a) Não aceita a sua realidade e luta para transformá-la 
para melhor; 
b) É um ser politicamente ativo, mas não tenta 
transformar a sua realidade; 
c) É um ser politicamente passivo, mas tenta 
transformar a sua realidade; 
d) Não aceita os preceitos morais da sociedade e busca 
em outros lugares a sua felicidade; 
e) Não aceita a sua realidade, mas não busca 
transformá-la para melhor. 
 

TEXTO VII 

 

08. Da leitura do texto VII, da intenção do 
cartunista e, considerando o seu conhecimento de 
mundo, infere-se que: 
a) A televisão manipula as pessoas; 
b) A televisão torna as pessoas felizes; 
c) A televisão intelectualiza as pessoas; 
d) A televisão reconhece os desejos dos 
telespectadores; 
e) A televisão é um instrumento que se identifica com 
os gostos dos telespectadores. 
.. 
 
Para responder às quatro questões seguintes, leia o 
texto abaixo. 
 

RIR, um ótimo remédio 
 

O ato físico de rir libera substâncias químicas no 
cérebro que nos trazem sensação de bem-estar e mais 
resistência à dor, revelam pesquisas recentes. 
 
 

Rir é um dos mais prazerosos comportamentos 
humanos, mas, até a Idade Média, havia sérias dúvidas 
a respeito de suas eventuais qualidades positivas. 
Embora o filósofo grego Aristóteles reconhecesse que o 
riso é saudável – desde que originário de uma situação 
que não envergonhe outra pessoa –, seu antecessor 
Platão considerava que ele distanciava o ser humano da 
verdadeira sabedoria. A Igreja cristã medieval renegava 
o riso, alegando, tão somente, que Jesus não teria rido 
em sua vida terrena – pelo menos segundo os 
evangelhos. 

O tempo, contudo, foi diluindo essas resistências, e 
nas últimas décadas o riso começou a ganhar 
importância em termos de saúde. Hoje em dia, ele é 
considerado benéfico em mais de 20 condições 
diferentes. Entre essas, é conhecida a história do 
professor e jornalista norte-americano Norman Cousins, 
que superou graves complicações cardíacas seguindo à 
risca um programa no qual um dos itens fundamentais 
era assistir a comédias dos Irmãos Marx. 

Havia, porém, uma dúvida científica complexa: como 
separar o ato de rir de uma sensação geral de bem 
estar na qual o riso estaria envolvido? O cientista inglês 
Robin Dunbar conseguiu esse feito recentemente e 
comprovou que o ato físico de rir faz mesmo muito bem 
à saúde. 

O riso – a resposta psicofisiológica ao humor ou a 
outros estímulos – exige bastante do corpo. Ele 
abrange contrações do diafragma, sons vocais 
repetitivos produzidos pelas câmaras de ressonância da 
faringe, boca e cavidades nasais, o movimento de 
aproximadamente 50 músculos (sobretudo ao redor da 
boca) e, em certos casos, até lágrimas. 
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“O riso é, na verdade, uma coisa muito estranha, e 

é por isso que me interessei por ele”, diz Dunbar. 
Psicólogo evolucionário da Universidade de Oxford, ele 
se interessa sobretudo pelo riso social – não a 
gargalhada sinistra de um vilão de ficção ou o “riso 
polido” induzido por uma situação em que outros riem 
sem saber por que, mas aquela risada descontraída e 
contagiante como as deflagradas por comédias 
clássicas. 

Durban comandou uma equipe de pesquisadores em 
seis experimentos, cinco em laboratório e um em 
campo, nos quais era testada em voluntários a 
resistência à dor antes e depois de acessos de riso 
social. 

A dor era provocada de três formas diferentes: 
passando-se uma garrafa de vinho congelada no 
antebraço da pessoa, apertando-lhe muito o braço com 
um aparelho medidor de pressão arterial ou 
submetendo-a a extenuantes exercícios de esqui, até 
chegar a um ponto em que ela afirmava ser seu limite. 
Depois os voluntários passavam por testes e, em 
seguida, assistiam a trechos de comédias (como Os 
Simpsons e Friends), programas de conteúdo neutro 
(como um documentário sobre treinamento de animais 
e um especial sobre golfe) e outros de conteúdo 
positivo, mas incapazes de provocar risos (como filmes 
sobre a natureza). 

 No experimento de campo, os voluntários foram 
levados a ver apresentações de stand-up comedy. Após 
essa etapa, os participantes eram novamente 
submetidos a testes. Em todos esses casos, foram 
feitos vídeos que documentaram quanto tempo os 
participantes passaram rindo. 

(...)  
 Publicados na revista Proceedings of the Royal 

Society B: Biological Sciences, os resultados 
comprovaram que rir aumenta a resistência à dor. De 
acordo com Dunbar, o esforço muscular que ocorre no 
ato de rir causa um aumento na concentração de 
endorfinas, neurotransmissores que deflagram um 
efeito de bem-estar na pessoa. 

Para o psicólogo inglês, o riso social se coloca, dessa 
forma, ao lado de outras atividades favorecidas pela 
evolução, como a dança e o canto. 

Todas elas ajudam a aproximar grupos, produzem 
endorfinas prazerosas e têm na parte física um 
componente importante. 

“O riso é um mecanismo primitivo para unir grupos 
sociais”, explica Dunbar. Ele também está presente 
entre os primatas e, tal como os cuidados individuais, 
as carícias e a retirada de piolhos, ajuda esses animais 
a estabelecer e manter laços grupais. A pesquisa do 
cientista reforça ainda mais a ideia de que rir é um 
fator de grande importância na recuperação e na 
manutenção da saúde. 

“A terapia do riso deveria ter seu lugar como uma 
medicina complementar na prevenção e no tratamento 
de doenças”, confirma o médico espanhol Ramón Mora-
Ripoll em um artigo recente na revista Alternative 
Therapies in Health and Medicine. “Acrescente o riso ao 
seu trabalho e à sua vida diária, lembre-se de rir 
regularmente, partilhe suas risadas e ajude outros a rir 
também.” 
 
Disponível em http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/saude/rir-um-

otimo-remedio. Edição 472 - Janeiro/2012. Acesso em agosto de 
2015. 

 
09. (M.A.) Segundo se percebe no texto, o tema nele 
tratado é 
a) o riso, abordando concepções históricas e científicas 
acerca dele. 
b) o riso, considerando os benefícios dele e as 
consequências do mal uso dessa atividade humana. 
c) a importância do riso, observando quais as situações 
que mais o favorecem. 
d) a influência do riso em contextos de grande 
concentração social. 
e) as desvantagens do riso ocorrido em manifestações 
satíricas, implicando constrangimentos e a exclusão 
social. 
 
10. (M.A.) No início do segundo parágrafo, o emprego 
da conjunção adversativa ocorre com o objetivo de 
a) introduzir informações que justificam as visões 
filosóficas e religiosas acerca do riso. 
b) apresentar a conclusão a que se chega sobre as 
possíveis consequências causadas pelo riso diante de 
dogmas religiosos. 
c) contrapor as informações anteriores, que 
apresentam supostos empecilhos ao ato de rir. 
d) introduzir, no texto, condições para que o riso seja 
manifestado, eliminando restrições de caráter religioso. 
e) identificar a finalidade do riso no processo de 
recuperação de boas condições de saúde. 
 
11. (M.A.) Observando o terceiro e o quarto parágrafos, 
verifica-se 
a) uma interrogação, no terceiro parágrafo, cuja finalidade é 
a interação texto-leitor, na qual se cria um contexto de 
perguntas e respostas entre os interlocutores. 
b) o detalhamento das características do riso, respondendo ao 
questionamento levantado pelo cientista inglês. 
c) que há oposição entre as ideias expostas nesses 
parágrafos, tendo em vista o emprego do conectivo porém no 
terceiro. 
d) que o quarto não mantém uma relação coerente com o 
anterior, devido às informações pertencerem a contextos 
diversos. 
e) que os dados expostos no terceiro parágrafo são 
detalhados no parágrafo seguinte, considerando as reações 
físicas no momento do riso. 

http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/saude/rir-um-otimo-remedio
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/saude/rir-um-otimo-remedio
http://revistaplaneta.terra.com.br/edicao/472
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12. (M.A.) O texto, em seu desenvolvimento, expõe 
informações objetivas, baseadas em dados extraídos 
via procedimentos científicos. Todavia, tal 
imparcialidade não se manifesta no texto em 
a) “Hoje em dia, ele é considerado benéfico em mais de 
20 condições diferentes.”. 
b) “O riso – a resposta psicofisiológica ao humor ou a 
outros estímulos – exige bastante do corpo.”. 
c) “... o esforço muscular que ocorre no ato de rir causa 
um aumento na concentração de endorfinas...”. 
d) “Para o psicólogo inglês, o riso social se coloca, 
dessa forma, ao lado de outras atividades favorecidas 
pela evolução, como a dança e o canto.”. 
e) ““A terapia do riso deveria ter seu lugar como uma 
medicina complementar na prevenção e no tratamento 
de doenças””. 
 
13. (Enem 2012) 
 

 
 

BROWNE, D. Folha de S. Paulo, 13 ago. 2011. 
 

As palavras e as expressões são mediadoras dos 
sentidos produzidos nos textos. Na fala de Hagar, a 
expressão “é como se” ajuda a conduzir o conteúdo 
enunciado para o campo da 
a) conformidade, pois as condições meteorológicas 
evidenciam um acontecimento ruim. 
b) reflexibilidade, pois o personagem se refere aos 
tubarões usando um pronome reflexivo. 
c) condicionalidade, pois a atenção dos personagens é 
a condição necessária para a sua sobrevivência. 
d) possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à 
suposição do perigo provável para os homens. 
e) impessoalidade, pois o personagem usa a terceira 
pessoa para expressar o distanciamento dos fatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (M.A.) 
 

 
(Fonte: institutohenfil.blogspot.com) 

 
A charge ironiza uma situação relacionada 
a) às condições de trabalho dos professores. 
b) à condição de vida dos professores, que não 
são valorizados pela atividade exercida. 
c) à condição de vida dos professores no 
exercício da profissão. 
d) à valorização dada aos professores, que 
mantêm o trabalho com o que recebem por ele. 
e) às condições estruturais oferecidas aos alunos  
as escolas. 
 
15. (M.A.) 

 
(Disponível em: pimentacomlimao.wordpress.com) 

 

http://institutohenfil.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
https://pimentacomlimao.wordpress.com/tag/calvin/
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A leitura atenta da tirinha possibilita a seguinte 
conclusão: 
a) Para Calvin, o garoto, situações difíceis 
também podem ser resolvidas com auxílio dos 
adultos. 
b) Os adultos têm a obrigação de utilizar 
artifícios a fim de solucionar qualquer situação 
conflitante. 
c) Crianças e adultos devem juntar seus 
conhecimentos na busca de soluções para 
situações difíceis. 
d) Aos pais, cabe a responsabilidade de 
solucionar problemas cuja dificuldade exija 
inúmeros conhecimentos. 
e) Para ser mãe, segundo o garoto, é necessário 
ter inúmeras habilidades para resolver qualquer 
problema. 
.. 
 
16.Assinale  a afirmação que não corresponda ao 
Simbolismo.  
a) Procurou instalar um credo estético com base no 
subjetivismo. 
b) Não precisar as coisas, antes sugeri-las. 
c) Racionalismo absoluto. 
d) Expressão indireta e simbólica. 
e) Transcendentalismo 
 
17. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica 
ao Simbolismo: 
  
a) Procura evocar a realidade e não descrevê-la 
minuciosamente. 
b) O poeta evita que os sentimentos interfiram na 
abordagem da realidade. 
c) O valor musical dos signos linguísticos é um efeito 
procurado pelos poetas. 
d) O simbolismo mantém ligações com a poética 
romântica. 
e) O tema da morte é valorizado pelos simbolistas. 
 
18. (ESAPP-modificado) Assinale a única afirmação 
coerente com as características do movimento 
simbolista: 
 
a) Algumas obras são bastante herméticas, justificando 
a referencia a um estilo “nefelibata”, pela obscuridade 
nebulosa, consistindo não poucas vezes em uma 
linguagem de compreensão extremamente difícil. 
 
b) Evita radicalmente a abordagem de paisagens 
desoladamente esfumaçada, de visões esgarçadas, de 
um estilo etéreo e de um penumbrismo no ambiente. 
 
c) Nas obras há um predomínio dos fatos fisiológicos, 

que não de fatos de ordem espiritual e transcendente, 
mas apenas manifestações da matéria. 
 
d) Preferência pelos assuntos da época, marcadamente 
as questões sociais, como a abolição da escravatura. 
 
e) Exacerbado sentimento da natureza, que se revela 
especialmente quanto à apresentação do indígena e 
das riquezas naturais, como florestas, rios e fauna. 
  
19. O simbolismo caracterizou-se por ser: 
  
a) positivista, naturalista, cientificista; 
b) antipositivista, antinaturalista, anticientificista; 
c) objetivo – racional; 
d) uma volta aos modelos greco-latinos; 
e) subjetivista – materialista. 
  
20. Indique a única alternativa que apresenta os 
valores da estética simbolista:  
a) A lógica, o mistério e a sensibilidade.  
b) A intuição, a ciência e a sonoridade.  
c) O ilógico, o simbolismo e o científico.  
d) A intuição, a musicalidade e a espiritualidade.  
e) A evidência, a coerência e o simbólico.  
 
21. (11282 Fuvest) - "Só, incessante, um som de flauta 
chora, 
Viúva, grácil, na escuridão tranqüila, 
- Perdida voz que de entre as mais se exila,  
- Festões de som dissimulando a hora."  
Os versos anteriores são marcados pela presença 
....................... e pela predominância de imagens 
auditivas, o que nos sugere a sua inclusão na estética 
...................... .  
Assinale a alternativa que completa os espaços. 
a) da comparação - romântica  
b) da aliteração - simbolista  
c) do paralelismo - trovadoresca  
d) da antítese - barroca  
e) do polissíndeto – modernista  
 
22.  (Mackenzie) - "Ah! plangentes violões dormentes, 
mornos, 
Soluços ao luar, choros ao vento... 
Tristes perfis, os mais vagos contornos, 
Bocas murmurejantes de lamento.  
Sutis palpitações à luz da lua. 
Anseio dos momentos mais saudosos, 
Quando lá choram na deserta rua 
As cordas vivas dos violões chorosos.  
Quando os sons dos violões vão soluçando, 
Quando os sons dos violões nas cordas gemem, 
E vão dilacerando e deliciando, 
Rasgando as almas que nas sombras tremem.  
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Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas."  
As estrofes anteriores, claramente representativas 
do_____ . 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna anterior. 
a) Romantismo  
b) Simbolismo   
c) Naturalismo  
d) Parnasianismo   
e) Realismo  
 
23. No Simbolismo não há: 
a) emoção 
b) espiritualidade 
c) sonhos 
d) razão 
e) metafísico 
 
24. Escola literária que tematiza sobre o sonho, 
inconsciente humano, morte... 
a) Realismo 
b) Trovadorismo 
c) Naturalismo 
d) Parnasianismo 
e) Simbolismo 
 
25. Assinale a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas. 
O Simbolismo inicia como uma reação ao ________ e 
suas manifestações. A nova estética nega o _________, 
valorizando, em contrapartida, as manifestações 
____________. 
 
a) Arcadismo racionalismo subjetivas 
b) Parnasianismo cientificismo espirituais 
c) Modernismo materialismo religiosas 
d) Impressionismo objetivismo subjetivas 
e) Romantismo subjetivismo nacionais 
 
Observe o verso: 
“Ó sonora audição colorida do aroma”. 
 
26. Assinale a alternativa que caracteriza o verso 
quanto ao estilo de época: 
 
a) É simbolista: o autor usa palavras que transmitem 
sensações diversas e simultâneas de audição, visão e 
olfato. 
b) É romântico: explora uma linguagem emocional 
voltada para os problemas íntimos. 
c) É parnasianista: cultiva a perfeição sonora, o 
vocabulário preciosista, o delírio de grande 

musicalidade. 
d) É barroco: sua linguagem é densamente figurada 
com paradoxos sensacionais. 
e) É neoclássico: valoriza uma descrição idílica e sonora 
da natureza. 
 
27. Indique a única alternativa que apresenta os 
valores da estética simbolista:  
a) A lógica, o mistério e a sensibilidade.  
b) A intuição, a ciência e a sonoridade.  
c) O ilógico, o simbolismo e o científico.  
d) A intuição, a musicalidade e a espiritualidade.  
e) A evidência, a coerência e o simbólico.  
 
O uso do pronome átono no início das frases é 
destacado por um poeta e por um gramático nos textos 
abaixo. 
Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988.) 
“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na 
conversação familiar, despreocupada, ou na língua 
escrita quando se deseja reproduzir a fala dos 
personagens (...)”. 
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da 
língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 
 
28. Comparando a explicação dada pelos autores sobre 
essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) Condenam essa regra gramatical. 
b) Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa 
regra. 
c) Criticam a presença de regras na gramática. 
d) Afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) Relativizam essa regra gramatical. 
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SENTIMENTAL 
  
Ponho-me a escrever teu nome 
com letras de macarrão. 
No prato, a sopa esfria, cheia de escamas 
E debruçados na mesa todos contemplam 
esse romântico trabalho. 
  
Desgraçadamente falta uma letra, 
uma letra somente 
para acabar teu nome! 
  
-  Está sonhando? Olhe que a sopa esfria! 
  
Eu estava sonhando... 
E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 
Neste país é proibido sonhar. 
  
29.  Este poema é caracteristicamente modernista, 
porque nele: 
  
a) A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos 
sentimentos experimentados pelo poeta. 
b) Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo 
de composição da linguagem surrealista. 
c) Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo 
os padrões da poesia clássica. 
d) A linguagem coloquial dos versos livres apresenta 
com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. 
e) O dia-a-dia surge como novo palco das sensações 
poéticas, sem imprimir a alteração profunda na 
linguagem lírica. 
 
30. Assinale a alternativa em que há uma característica 
que não corresponde ao Modernismo em sua primeira 
fase (a de São Paulo, 1922).  
a) Ruptura radical e audaciosa em relação às posições 
estéticas do passado, quebra total da rotina literária. 
b) Caráter turbulento, polemista, de demolição de 
valores. 
c) Exaltação exagerada de fatores como mocidade e 
tempo; o novo, nesta fase, foi erigido como um valor 
em si. 
d) Movimento de inquietação e de insatisfação; os 
novos se lançaram à luta em nome da originalidade, da 
liberdade de pesquisa estética e do direito de "errar". 
e) apesar de toda a radicalidade do grupo, é unânime 
a preocupação dos modernistas com o purismo da 
linguagem. 
.. 
 
 
 
 
 

 
Texto I                              
Volvieron las cenizas y hubo problemas con los 
vuelos 
 

    El viento trajo otra vez el polvo 
volcánico a Buenos Aires. Y en 
Aeroparque y Ezeiza hubo largas 
demoras y cancelaciones. Los 
especialistas estiman que hoy no 

habrá inconvenientes para volar.  
   Cuando viajan las cenizas, los que no viajan son los 
pasajeros. Al menos eso sucede cuando los vientos 
transportan las cenizas del volcán Puyehue, que a 
cinco meses de su primera erupción sigue causando 
enormes pérdidas económicas en la Patagonia y 
complicaciones varias –menos traumáticas pero 
igualmente molestas– para los pasajeros de líneas 
aéreas. Ayer se cancelaron vuelos en Aeroparque y 
Ezeiza, y los aeropuerto de Neuquén y Santa Fe 
estuvieron cerrados. 
   La empresa LAN canceló cuatro vuelos: uno desde 
Aeroparque y tres en Ezeiza (los tres a Santiago de 
Chile) y operó con demoras entre las primeras horas de 
la mañana y el mediodía.  
   Y Aerolíneas Argentinas y Austral también tuvieron 
problemas en vuelos a Iguazú y Posadas, aunque en 
este caso por fuerte tormentas en el Litoral. Además 
hubo decenas de vuelos que demoraron sus salidas o 
arribos por varias horas y las caras largas de los 
pasajeros se repitieron en ambos aeropuertos. 
   Según informaron fuentes de la ANAC, en principio 
hoy no habría inconvenientes con las operaciones en 
Aeroparque y en Ezeiza, aunque la palabra final 
siempre la tienen los vientos. 
   Juan José Gaitán, ingeniero agrónomo del INTA, 
explicó que “las cenizas son transportadas por el viento 
y la distribución sigue una dirección noroeste-sudeste, 
que corresponde a los vientos dominantes de la 
región”. 
   Según explicó el investigador, en el viaje las 
partículas más grandes y más pesadas se depositan 
primero mientras que las más pequeñas y livianas 
viajan a mayor distancia. Cerca del volcán (por 
ejemplo, en Villa La Angostura) las primeras partículas 
depositadas son del tamaño de piedras pequeñas; 
mientras que en Bariloche su textura es de tipo arena; y 
más al este, en la localidad de Ingeniero Jacobacci, 
poseen una textura similar a un talco. Pero la presencia 
de cenizas, aunque sea en un tamaño casi 
imperceptible, daña los motores de los aviones y por 
eso las aerolíneas tienen que cancelar su 
programación en algunas rutas aéreas. 
   Gaitán y otro grupo de investigadores del INTA 
elaboraron un mapa a partir de 276 observaciones de 
campo, en las que se midió el espesor de cenizas 
acumuladas sobre el suelo (ver mapa). Las 
conclusiones servirán para el diseño de políticas de 
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ayuda a la población y de recuperación de las zonas 
afectadas. 
   En Santa Fe, tal como había sucedido hace 24 días, 
los vientos del sudoeste instalaron una nube de ceniza 
volcánica que encapotó el cielo. La visibilidad fue de 
4.500 metros, lo que obligó a las autoridades del 
aeropuerto de Sauce Viejo a suspender, como antes, 
todos los vuelos. 
    El fenómeno también se pudo apreciar durante todo 
el día y se hizo visible sobre los coches estacionados 
en las distintas calles, con una fina capa que cubría los 
parabrisas. La caída del polvo volcánico traído por el 
viento cubrió el cielo limpio que tenía la ciudad en las 
primeras horas de la mañana y tapó los rayos solares 
con una especie de niebla espesa. 

www.clarin.com 
 
31. Segundo o texto, por quê as companhias aéreas 
decidem cancelar alguns voos?  
A) Para evitar problemas futuros de manutenção das 
aeronaves. 
B) Por exigência dos fabricantes das aeronaves. 
C) Porque as cinzas podem afetar negativamente o 
funcionamento das turbinas. 
D) Por questões de segurança nos aeroportos. 
E) Porque os voos têm poucos passageiros. 
 
32. O texto nos indica que o aeroporto de Santa Fe: 
A) sofreu grandes problemas registrados com a 
consequência das cinzas. 
B) devido a falta de visibilidade teve suas operações 
suspensas. 
C) diferente de Buenos Aires, cancelou poucos voos. 
D) apesar de sua localização, foi afetado levemente 
pelas erupções. 
E) foi fechado só para aterrissagens. 
 
Texto II        
CON LA TECNOLOGÍA, ¿HEMOS PERDIDO EL 
CONTROL DE NUESTRAS VIDAS? 
 

     Los videojuegos son 
entretenimiento que involucran a 
una o más personas en la 
interacción por medio de un 
controlador o dispositivos conocidos 
como plataformas, que pueden ser 

una computadora, videoconsola o un teléfono celular, 
manejándolos por el mouse, teclado, palancas, los 
joystick y volantes. 
     La adicción a los videojuegos, es una fuerte 
dependencia tanto mental como física, caracterizada 
por ocupar el tiempo completo de las personas delante 
de un interfaz, alejándolos de la realidad, 
desencadenando de esta manera consecuencias 
negativas. Esto se debe muchas veces por problemas 
familiares, falta de comunicación, incomprensión, 
separaciones, problemas sociales como 

desintegración, bullying y aislamiento, dando paso a 
que los niños o adolescentes busquen refugio en esta 
nueva tecnología para lograr una sensación de 
satisfacción y felicidad consigo mismos. 
     Cuando una persona es adicta a los videojuegos, 
trae consigo consecuencias como perder el control de 
sus vidas, apartándolos de otras actividades cotidianas. 
Además, los muchachos pierden interés en la música, 
lectura, constituyéndose personas pobres en vocablo, 
escritura y fluidez, sin capacidad para desenvolverse 
en el medio. 
     Por otro lado los videojuegos, también ayudan al 
desarrollo del cerebro, mejorando la creatividad, 
capacidad de decisión, razonamiento y la percepción, 
estimulando los sentidos. Se vuelven activos, 
participativos en el juego, desarrollan habilidades 
psicomotrices para afrontar las situaciones 
problemáticas que suceden en el monitor, son 
persistentes para lograr sus objetivos, etc. 
     Pero para que funcione, debe existir un estricto 
control y monitoreo de los padres a los hijos, 
recomendándoles máximo cuatro horas semanales en 
los juegos, manteniendo su autoridad por sobre todas 
las cosas, siempre escuchando y pasando momentos 
agradables junto a la familia para que los niños, no 
hallen amparo o comprensión en una máquina que 
beneficia y a la vez destruye. 
     Nadie está libre de las adicciones, éstas se 
encuentran en todo lo que efectuamos, pero para ello, 
hay un límite y lo tenemos que respetar, debido a que 
si cruzamos esa línea delgada que se encuentra entre 
lo bueno y lo malo, no nos detendremos. No 
permitamos que un aparato o distintas herramientas 
nos consuman, nacimos para un solo objetivo, 
descubrir y diseñar pero no para ser manipulados por 
las creaciones. Porque: “La vida no es una tecnología, 
ni una ciencia. La vida es un arte, has de sentirla. Es 
como el caminar por una cuerda floja” 

(http://www.ibecorporation.com/ttt/TECNOLOGÍAGADGETS) 
 
33. Em relação ao texto, considere as seguintes 
afirmações: 
I. A vida é como uma tecnologia, uma ciência, uma arte 
e temos que senti-la. É como andar em uma corda 
bamba. 
II. Ninguém está livre de ser dependente de 
videogames, para isso há um limite que deve ser 
respeitado. 
III. Para conseguir satisfação e felicidade nos jogos as 
crianças e adolescentes ficam eternos dependentes 
dos videogames. 
IV. Os pais devem manter sua autoridade sobre os 
filhos, cuidando para que não sejam dependentes do 
videogame. 
V. Os problemas familiares e o isolamento fazem com 
que as crianças e adolescentes busquem refúgio nos 
videogames. 
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A alternativa que contém todas as afirmativas corretas 
é: 
A) I, III e V. 
B) II, IV e V. 
C) I, III e IV. 
D) III, IV e V. 
E) I, II e IV. 
 
34. De acordo com o texto, o dependente de 
videogames: 
A) envolve mais pessoas controladoras no vício. 
B) interage e joga por meio de telefones celular e fixo. 
C) nunca sofre dependência mental e nem física. 
D) usa um vocabulário perfeito e escreve muito bem. 
E) como consequência, perde o controle de sua vida. 
 
35. Os videogames podem ser positivos quando: 
A) os jovens demonstram mais interesse pelos jogos. 
B) deixam de ser monitorados pelos pais e 
responsáveis. 
C) ajudam o desenvolvimento do cérebro humano. 
D) ajudam aos adolescentes a gostarem mais de 
música. 
E) com eles se percebe a diversidade cognitiva nos 
jovens. 
 
Texto III 
Somos todos iguales antes la ley. ¿Antes qué ley? 
¿Antes la ley divina? Pues antes la ley terrena la 
igualdad se desiguala todo el tiempo y todas partes, 
porque el poder tiene la costumbre de sentarse encima 
de uno dos platillos de la balanza. 
 
36. A partir do texto, podemos afirmar que a 
desigualdade: 
A) É uma utopia útil. 
B) É um ideal a combater. 
C) Se opõe à lei terrena. 
D) Provoca esforço de realidade. 
E) É algo próprio do ser humano. 
 
Texto IV 
EXPERIMENTAN IMPLANTE CARDÍACO PARA 
PREVENIR COÁGULOS AURICULARES 
 
    

    Cada año, millones de personas 
en el mundo sufren derrames 
cerebrales a causa de una forma 
común de arritmia cardiaca que es 
difícil de tratar y puede disparar 

coágulos mortales derecho al cerebro. 
   Ahora los médicos están ensayando un nuevo 
método para prevenir esos ataques: un artefacto 
diminuto que cierra una parte del corazón donde se 
forman los coágulos. 
    Si funciona el artefacto, llamado Watchman, podría 
brindar la ansiada protección a los miles de personas 

que padecen de fibrilación auricular y que por ahora 
dependen de una droga diluyente de la sangre que 
muchos no pueden tolerar. 
   La fibrilación se produce cuando las cámaras 
superiores del corazón, las aurículas, pierden sincronía 
con el bombeo de las cámaras inferiores, o ventrículos. 
Las aurículas se aceleran y la sangre se acumula en un 
rincón del corazón, lo cual permite la formación de 
coágulos. 
    Un tercio de las víctimas muere y otro tercio queda 
con discapacidades graves. 
    El diluyente warfarina, también llamado cumadina, 
reduce enormemente el riesgo de derrame. Pero su 
uso presenta dificultades: es incompatible con decenas 
de medicamentos, obliga a seguir una dieta alimenticia 
estricta y sus efectos colaterales pueden ser graves, 
incluso peligrosos para la vida. 
    En la fibrilación auricular, el 90% de los coágulos 
causantes de derrames se acumulan dentro de un 
colgado de tejido que pende del borde de la aurícula 
izquierda. Algunos lo llaman el ombligo del corazón, un 
resabio del desarrollo fetal que no cumple función 
alguna en el organismo. 
   El Watchman aísla físicamente ese colgajo y así priva 
a los coágulos de un lugar donde acumularse. Ahora se 
trata de saber si con ello cesarán los derrames. Para 
averiguarlo, médicos estadounidenses están reclutando 
a cientos de pacientes para que acepten la 
implantación de Watchman o bien tomen la droga 
diluyente. 
   Los médicos introducen el artefacto metálico a través 
de una vena de la pierna, lo llevan al corazón y lo 
ajustan en la apertura del colgajo. Pequeños ganchos 
lo sujetan hasta que lo cubre el nuevo tejido cardiaco 
para formar un sello permanente. Cuarenta y cinco días 
después de la implantación, se introduce un tubo a 
través de la garganta del paciente para visualizar la 
zona. Si el colgajo está sellado, el paciente deja de 
tomar la warfarina. 
   De los 250 pacientes implantados hasta la fecha, el 
97% han dejado de tomar la droga. Es necesario 
seguirlos durante dos años para ver cuántos sufren 
ataques cerebrales. 
                                                 http://archivo.eluniverso.com 
 
37. Segundo o texto, a causa mais comum de um 
derrame cerebral é um (a): 
A) estreitamento progressivo de uma artéria do cérebro 
ou do pescoço e seu eventual bloqueio. 
B) embolia: o fechamento de uma artéria causado pelo 
desprendimento de pequenos depósitos de gordura. 
C) obstrução de uma artéria do cérebro por um coágulo 
formado no coração. 
D) ruptura de um ponto frágil da parede de uma artéria 
cerebral. 
E) hemorragia devida a uma malformação congênita do 
sistema circulatório cerebral. 
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38. O texto enumera as (os) ___________________ da 
fibrilação atrial: 
A) causas. 
B) sintomas que indicam a ocorrência. 
C) fatores de risco controláveis. 
D) pulsações/minuto da aurícula, no caso. 
E) possíveis diagnósticos. 
. 
Texto I                             EL PODER DE LA REMOLACHA 
(O BETABEL) 

Publicado en Dieta y nutrición por Doctora Aliza 

          La remolacha (o betabel) es una verdura deliciosa que 
trae excelentes beneficios para la salud. Unos hallazgos 
científicos nuevos indican que el consumo de jugo o zumo de 
remolacha, no es sólo bueno para el cuerpo, sino también 
para la mente. Algunas investigaciones ya sugerían que la 
remolacha mejora el rendimiento físico. Ahora, los 
descubrimientos también indican que el jugo de la remolacha 
estimula el rendimiento mental y podría ayudar, por ejemplo, 
a combatir la demencia. 
    Antes de hacer ejercicio, a Marcos le gusta tomar un vaso 
de jugo de remolacha, para tener más rendimiento durante su 
actividad física. ¿Se te hace extraño? Tal vez nunca 
consideraste tomar este jugo, porque no es muy común. Pero 
Marcos, que adora hacer deporte, cambió el jugo de naranja 
por este zumo rojizo luego de leer que algunas 
investigaciones con deportistas demostraron que la 
remolacha ayuda a aumentar la resistencia y el rendimiento 
físico. 
    Pero Marcos no es un caso aislado. Chris Craver, un 
corredor profesional inglés de 46 años, tomó jugo de 
remolacha durante una semana antes de correr en el ultra-
maratón de Escocia, en el cual se había propuesto superar su 
propio record del año anterior: correr 224 kilómetros en 24 
horas. Y ciertamente lo logró, corrió 12.8 km más, como si 
hubiera incrementado sus ejercicios de entrenamiento. El 
deportista dice que este logro se debe a la remolacha y cree 
que, de no ser por ella, tendría que haber entrenado durante 
todo el año para lograr los mismos resultados. 
     Estas ideas están avaladas por varios estudios que 
demuestran que el jugo de la remolacha ayuda a incrementar 
el rendimiento físico. Esto se debe a los nitratos que contiene 
esta raíz, que también están presentes en otros vegetales 
como el apio, el repollo (o col), la lechuga, las espinacas y 
otras verduras de hojas verdes. 
    Los nitritos no son ni vitaminas ni proteínas, ni mucho 
menos grasas. Son sales, específicamente, sales de ácido 
nítrico. Cuando comemos alimentos ricos en nitritos, éste se 
convierte en nitrito dentro de nuestra boca. El nitrito también 
es una sal, pero en este caso del ácido nitroso. […] 
     Lo importante de esto es que los investigadores 
detectaron que los nitritos pueden ser de gran ayuda para 
nuestro organismo, ya que destapan los vasos sanguíneos 
del cuerpo incrementando el flujo sanguíneo, lo cual permite 
que el oxígeno llegue a ciertas áreas a donde puede ser difícil 
que tenga acceso. 
     Estos descubrimientos también hacían suponer que el 
consumo de la remolacha, así como de otros alimentos ricos 
en nitratos, podrían beneficiar a la gente mayor o con 
problemas cardiovasculares, respiratorios o metabólicos. Y 
en busca de más respuestas, un grupo de investigadores del 

Translational Science Center de la Universidad Wake Forest 
de los Estados Unidos realizó un estudio nuevo y logró 
corroborar que dicho aumento en la oxigenación y el flujo 
sanguíneo no sólo beneficia al rendimiento muscular sino que 
también llega al cerebro y permitiría, entre otras cosas, 
combatir los síntomas de demencia que pueden presentarse 
con la edad. […] 
    Este descubrimiento aporta nuevos datos para cuidar la 
memoria y mantener el cerebro activo. A quienes les 
recomiendan realizar ejercicios mentales, se sumaron las 
caminatas de 10 kilómetros semanales y ahora también el 
zumo de remolacha. 
    Así que si te habías olvidado de la remolacha, no dudes en 
incorporar su jugo en tu dieta, para tener una mejor salud 
física y mental. 
Permakinc: http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-
nutrición/el-poder-de-la-remolacha-o-betabel/16 de 
diciembre, 2016. 
 
Responda às seguintes questões, tendo em conta o texto 
acima: 
 
39. A autora também destaca, entre outros, como vegetal que 
contém nitrato o(a): 
a) rúcula.            
b) hortelã. 
c) escarola. 
d) alface. 
e) brócolis. 
 
40. Indique, segundo o texto, se as afirmações a seguir são 
verdadeiras ou falsas e depois faça o que se pede: 
( ) A raiz de que trata o texto pode ser consumida como suco 
ou como purê. 
( ) A descoberta dos benefícios deste alimento tem o aval de 
vários cientistas. 
( ) Chris Craver tentou, mas não conseguiu superar a marca 
de 224 km em 24 horas. 
( ) Apenas desportistas consomem o alimento referido, por 
ser benéfico para corpo e mente. 
( ) O texto trata de uma descoberta científica que operou uma 
reviravolta nos hábitos alimentares. 
 
- A resposta correta está presente na sequência: 
a) F, V, V, F, F.             
b) V, V, F, V, F. 
c) V, F, V, F, F. 
d) F, F, F, V, V. 
e) F, V, F, F, F. 
 
41. No fragmento “El deportista (...) cree que de no ser por 
ella, tendría que haber entrenado durante todo el año (…)”, 
os termos sublinhados podem ser substituídos, sem prejuízo 
em seu sentido, por: 
a) además de.    
b) mientras fuera. 
c) aunque no fuera. 
d) en cuanto a. 
e) si no fuera por. 
 
 
 
 

http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutrici%C3%B3n/el-poder-de-la-remolacha-o-betabel/16
http://www.vidaysalud.com/daily/dieta-y-nutrici%C3%B3n/el-poder-de-la-remolacha-o-betabel/16
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42.- No texto se faz menção a um determinado grupo de 
indivíduos que se beneficiaria com o 
consumo do alimento: 
a) os pesquisadores.    
b) grande parte da população. 
c) as pessoas idosas. 
d) os indivíduos de forte compleição. 
e) os esportistas amadores. 
 
43. Leia as afirmações abaixo: 
I. Todos os nitritos se constituem de ácido nítrico. 
II. Os alimentos ricos em sais se transformam em nitrito na 
cavidade bucal. 
III. Os nitritos são sais de ácido nítrico que, posteriormente, 
ajudam na formação das gorduras. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões): 
a) I .      
b) II.   
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
Texto II         
En América hay zonas donde “la discriminación racial es 
peor que en Sudáfrica”. 
       
     Asunción Anteveros, presidente del consejo Indio de 
Sudamérica, una organización que representa de manera 
mas o menos directa 28 millones de personas, asegura que 
en América hay zonas donde “la discriminación racial es peor 
que en Sudáfrica”. Anteveros, que recorrió recientemente 
Europa invitado por la ONU, trata de promover un año 
internacional de solidaridad con los pueblos Indígenas, que 
podría celebrarse en 1993. Anteveros manifestó el deseo del 
consejo Indio de estar representado en la Expo 92. Su 
posición ante la celebración del quinto centenario 
“aprovechamos este espacio que se presenta para la 
polémica dura, pero también para al debate de todo tipo. Esto 
nos da la oportunidad para reivindicar una serie de derechos, 
algo que antes no podríamos hacer.” El consejo Indio de 
Sudamérica, presidido por Anteveros – un ex-minero nacido 
en Argentina – desde 1983, está constituido por 
organizaciones nacionales y regionales de diez países, 
algunos de ellos con una presencia indígena tan fuerte como 
Perú, Bolivia o Brasil. En la actualidad existen en América 
Latina cerca de dos mil organizaciones indias de todo tipo, de 
carácter “menor”. 
                                                                                                    
Revista Visitantes Del Q.C 
 
44. El texto retrata a una cualidad de: 
a) una persona insensible a otros pueblos. 
b) una persona preocupada con sus propios problemas. 
c) una persona independiente. 
d) una persona satisfecha con la realidad. 
e) una persona altruista. 
 
Texto III         
UN EXAMEN DE LENGUA CREOLE PERMITE SABER 
QUIÉN ES DE SIERRA LEONA 
 
       BARCELONA – ¿Por qué tantos inmigrantes dicen ser de 
Sierra Leona? Porque la situación de guerra civil que desde 

1991 vive ese país africano permite iniciar trámites para 
acceder al estatuto de refugiado.  
       Ayer, cuando la Delegación del Gobierno en Cataluña 
aseguraba que el 80% de los inmigrantes subsaharianos que 
acampaban hasta el lunes pasado en la plaza de Cataluña 
son ‘expulsables’, seguramente lo hacía en base a los 
trabajos encargados a Moses Henry Kamara, que desde el 
pasado mes de junio examina a quienes dicen ser 
compatriotas suyos: es decir, de Sierra Leona.  
        La mayor parte de inmigrantes que han iniciado algún 
tipo de trámite han sido citados por la Delegación del 
Gobierno en Cataluña, donde desde el pasado mes de junio 
se ha procedido – al carecer de documentos – a intentar 
esclarecer si son o no de Sierra Leona. ‘El 99% de los 
habitantes de mi país hablan creole, un dialecto del que cada 
diez palabras cuatro son en inglés y que sólo nosotros 
podemos pronunciar’, explicó Kamara hace unos días a este 
diario. De las 78 personas que examinó en junio, sólo tres 
eran realmente de Sierra Leona. Y buena parte de los 
inmigrantes subsaharianos desalojados por el Ayuntamiento 
de Barcelona de la plaza de Cataluña han pasado por estos 
exámenes.  
        El cónsul honorario de ese país manifestó que ‘ante la 
falta de pasaporte, el dictamen de la entrevista tiene una 
validez absoluta’. Elvira Posadas, representante de la 
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del 
Colegio de Abogados de Barcelona, se mostró escéptica 
sobre ese tipo de pruebas. Sierra Leona no es un país con un 
idioma y una cultura homogéneos.  
        Según informes de Naciones Unidas, existen 12 etnias 
diferentes y se hablan muchos dialectos, al igual que en los 
países vecinos, afirmó la abogada, quien agregó: ‘Si se 
interroga a los inmigrantes debe haber representantes de 
todas las etnias.’ Desde el Colegio de Abogados se han 
expresado dudas sobre la legalidad de ese examen. Kamara 
aclara también que la mayoría de las prostitutas africanas de 
la Rambla de Barcelona dicen ser de ese país, pero no es 
cierto, repite contundente. ‘Fui a la prisión para atender a un 
sierraleonés y resulta que no lo era’, dijo Kamara. ‘He podido 
comprobar que, de los que he examinado, algunos tienen 
acento de Ghana y otros de Nigeria’, asegura. 
                                                    (Adaptado. BARCELONA, 
G. El País digital, 11 abril. 2013.) 
 
45. Conforme o texto, é correto afirmar: 
a) O governo catalão considera todos os imigrantes africanos 
como refugiados. 
b) Os imigrantes africanos de Barcelona falam um só tipo de 
dialeto. 
c) Foi comprovado que os imigrantes africanos que procedem 
de Serra Leoa falam inglês. 
d) O teste de língua de Kamara revelou que só uma minoria 
dos imigrantes africanos era de Serra Leoa. 
e) Em Serra Leoa foi aplicado um exame de língua que 
comprovou que 99% de sua população falam ‘creole’. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
46. Uma rampa plana de 36 m de comprimento faz 
ângulo de 30° com o plano horizontal. Uma pessoa que 
sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de: 
a) 36m 
b) 18m 
c) 18√3 
d) 12m 
e) 10 m 
 
47. Em uma das primeiras tentativas de determinar a 
medida do raio da Terra, os matemáticos da 
antiguidade observavam, do alto de uma torre ou 
montanha de altura conhecida, o ângulo sob o qual se 
avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada 
esférica, conforme mostra a figura. 

 
Segundo esse raciocínio, o raio terrestre em função do 
ângulo α é dado por: 
 a) R = sen(αh) 

−sen α 
  b) R = h sen α 

1−sen α 
  c) R =  h sen α 

sen α−1
 

 
d) R = 1−sen α 

h sen α
  e) R = 1+sen α 

 h sen α
  

 
48. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça 
usada em certo tipo de máquina. No corte aparecem 
dois círculos, com raios de 3cm e 4cm, um suporte 
vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas 
indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte 
é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 7cm    b) 11cm    c) 12cm     d) 14cm    e)16 cm 
 
49. Em Belém, George costuma levar Thales, seu filho, 
à praça Batista Campos. Certo dia, observando Thales 
brincar no balanço da praça, George, que é professor 
de matemática, resolveu calcular o a medida do 
comprimento do arco ( AB ) formado pela trajetória do 

balanço no momento em que descrevia um movimento 
pendular, como mostra a figura a seguir.  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Considerando que o ângulo (AÔB), observado por 
George, tenha sido de 30º, que a medida da corrente 
que sustenta o balanço era de 3m e que o valor 
atribuído à π foi de 3,14, então, o comprimento de AB 
calculado foi:  
a) 1,35 m  
b) 1,57 m  
c) 1,89 m  
d) 2,15 m  
e) 2,31 m 
 
50. Uma chapa com forma de um setor circular de raio 
20 cm e ângulo de x graus é manuseada para se 
transformar num cone. Se o raio da base do cone 
obtido é r = 5 cm, então o valor de x é: 

 
a) 60°  b) 75°  c) 80°  d) 85°  e) 90° 
 
51. Os pneus de uma bicicleta têm raio R e seus 
centros distam 3R. Além disso, a reta t passa por P e é 
tangente à circunferência do pneu, formando um 
ângulo α com a reta s que liga os dois centros. 

 
Pode-se concluir que cos α: 
a) 2√2

3
 b) 3√2

2
 c) 3√3

2
 d) 2√2

2
 e) √3

3
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52.  Missão Possível 
Durante a adolescência Fabiana Murer era uma das 
melhores ginastas de Campinas, no interior de São 
Paulo, e sonhava em participar de uma olimpíada. Aos 
16 anos, já muito alta para a ginástica artística (hoje, 
aos 27 anos, ela mede 1,72 metro), decidiu tentar a 
sorte no atletismo. O treinador Edson Miranda, que a 
acompanha até hoje, apostou que ela poderia dar bem 
no salto de vara. Ele não estava errado. Além de 
vencer o Pan do Rio, no ano passado, Fabiana superou 
em 20 centímetros o recorde da competição ao saltar 
4,6 metros. Em junho, no troféu Brasil de Atletismo, 
alcançou 4,8 metros, conquistou a medalha de ouro e 
quebrou o recorde sul-americano. Para Pequim, ela já 
estabeleceu sua meta. “Vai ser difícil conquistar uma 
medalha, mas não impossível”, diz. (In: Veja, 
20/02/2011) 
 
Sistema Métrico Decimal 
 

 
 
Assim 0,20 metros escrito em centímetros, são 20 
centímetros.0,20  metros escritos em quilômetros são 
0,0002 km. Escrito em potência de dez é: 
a)  0,2 x 10-4  

b)  2,0 x 10-5 
c)  0,2 x 10-3  
d)  2,0  x 10-3 

e)  2 
 
53. O que aconteceria com a Terra se a Lua se 

afastasse? 
 

Seria o inferno. Para 
começar, os dias seriam 48 
vezes mais longos. Durante 
a noite, as temperaturas 
matariam todo mundo de 
frio. Ao longo do dia, 
ninguém suportaria o calor. 
No litoral, ventos 
violentíssimos de 200 km/h 
seriam uma brisa comum. 
Algum sinal de vida? 

Esquece: não sobraria quase nada, a não ser bactérias 
e vermes super-resistentes [...]  
 
Só para dar uma idéia, antes de o satélite (lua) 
começar a orbitar nosso planeta, um dia durava algo 
entre seis e oito horas. De lá para cá, a interação com 
a Lua vem freando a rotação do planeta. Pela 

mecânica celestial, isso acontece conforme o satélite 
se afasta. E olha que ele já esteve bem perto: há mais 
de 4 bilhões de anos, estima-se que a Lua ficava a 
apenas 25 mil quilômetros da Terra - hoje, a distância é 
385 mil quilômetros. Com essa fuga, a velocidade de 
rotação do planeta foi diminuindo aos poucos. 
 
Com base nas informações do texto, diga qual é a 
razão entre a distância da terra até a lua há 4 bilhões e 
a distância da terra até a lua hoje? 
 
a) 

38
25  

b) 
77
5  

c) 
5

77  

d) 
25
38  

e) 
25
1  

 
54. Nos mapas, nas maquetes e nas plantas de 
construções, as dimensões no desenho e na realidade 
mantêm uma proporcionalidade que é definida por uma 
escala. 
Observe o mapa, a seguir, no qual a escala utilizada é 
de         1 : 1 000 000. 

 
 
 
Dessa maneira:  (DADOS: 1 m = 100 cm / 1 km = 
100000 cm) 
a)  A distância real de duas cidades que estão 
separadas 1,7 cm, no mapa,  é de  170 km.  
b)  A distância, no mapa (FIGURA), de duas cidades 
que tem distâncias reias de 400 km uma  da outra, é de 
200 cm. 
c)  Para a escala fornecida, 1 cm, no mapa, 
corresponde a 1 000 000 m,  na realidade. 
d)  A escala utilizada é uma razão entre o comprimento 
real e o comprimento  no mapa. 
e) Na situação descrita dado o valor do desenho basta 
multiplicar por 1000000 que encontraremos a distância 
real. 
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55. Um recipiente, no formato de hemisfério, 
contém um líquido que tem profundidade máxima 
de 5 cm. Sabendo que a medida do diâmetro do 
recipiente é de 20 cm, qual o maior ângulo, em 
relação à horizontal, em que ele pode ser 
inclinado até que o líquido alcance a borda, antes 
de começar a derramar? 
 

  
a) 75°.    
b) 60°.    
c) 45°.    
d) 30°.    
e) 15°.    
 
56. Na figura a seguir tem-se o triângulo OAB, inscrito 
em um ciclo trigonométrico. (R = 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se o ponto B é a 
extremidade do arco 

de medida −  4π
3

rad, o perímetro do triângulo OAB, em 
unidades de comprimento, é: 
a) 2 + √3           
b) 3 + √3           
c)  1 + 2√3           
d)  2 + 2√3           
e)  4 + 2√3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Na figura a seguir, os círculos de centros O1 e O2 
são tangentes em B e têm raios 1cm e 3cm.Determine 
o comprimento da curva ABC, aproximadamente. 

 
 
a) 2 cm 
b) 3 cm 
c) 4 cm 
d) 5 cm 
e) 6 cm 
 
58.  Observe a figura a seguir, em que estão indicadas 
as medidas dos lados do triângulo maior e alguns dos 
ângulos. 
 

 
 
O seno do ângulo indicado por α  na figura vale:  

a) 4 3 3
10
−     

b) 4 3
10
−     

c) 4 3 3
10
−     

d) 4 3 3
10
+     

e) 4 3 3
10
+     
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59.  Uma pessoa se encontra no ponto A de uma 
planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do 
rio, o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o 
objetivo de determinar a altura h do mastro, ela anda, 
em linha reta, 50 m para a direita do ponto em que se 
encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do 
mastro, avalia que os ângulos BÂC e  valem 30°, e 
o  vale 105°, como mostra a figura: 
 

         
a) 12,5.    
b) 12,5 2 .    
c) 25,0.    
d) 25,0 2 .    
e) 35,0.    
   
60. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, 
situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele 
se encontra o parque estadual Delta do Jacuí, 
importante parque de preservação ambiental. Sua 
proximidade com a região metropolitana torna-o 
suscetível aos impactos ambientais causados pela 
atividade humana. 
 

 
 
A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo 
A mede 45° e o ângulo C mede 75°. Uma maneira de 
estimar quanto do Delta do Jacuí está sob influência do 
meio urbano é dada pela distância do ponto A ao ponto 
C. Essa distância, em km, é  

a) 8 6
3

    

b) 4 6     

c) 8 2 3+     

d) 8( 2 3)+     

e) 2 6
3

    

.. 
 
61. Um terreno de dimensões 10m x 20m, vai ser 
vendido por R$ 25 000,00. Qual a razão entre o valor 
de um metro quadrado desse terreno e o valor total: 
a) 1

2
 

b) 1 
5
 

c) 1
200

 

d) 1
500

 

e) 1
5000

 
 
62.A razão entre o maior resto possível de um número 
natural ‘n’ e ‘n’ é: 
a) 𝑛+1

𝑛
 

b) 𝑛
𝑛+1

 

c) 𝑛−1
𝑛

 

d) 𝑛
𝑛−1

 
e) 𝑛 
 
63. Certa cultura tem ‘x’ bactérias que se reproduz 
dobrando a cada hora. Qual a razão entre o número 
inicial de bactérias e sua quantidade na decima hora: 
a) 1

1024
 

b) 𝑥
1024

 

c) 3
10

 

d) 1
512

 

e) 𝑥
512

 
 
64. Um jogo da mega sena custa R$ 3,50, três amigos 
resolveram fazer um bolão com seis jogos. Um pagou 
somente um jogo, um outro pagou dois jogos e o 
terceiro pagou três jogos. 
Eles foram contemplados com um prêmio de 42 mil 
reais, que agora vai ser dividido de forma proporcional 
ao investimento de cada uma deles. Quanto vai receber 
a pessoa que investiu em dois jogos.  
a) R$ 7 000,00 
b) R$ 10 000,00 
c) R$ 12 000,00 
d) R$ 14 000,00 
e) R$ 18 000,00 
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65. Um certo jogo paga R$ 350,00 por cada bilhete 
premiado, sabe-se que três em cada dez estão 
premiados. Caso uma pessoa resolva comprar vinte 
bilhetes isso indica que ela pode ganhar:  
a) R$ 350,00 
b) R$ 700,00 
c) R$ 1 050,00 
d) R$ 1 400,00 
e) R$ 2 100,00 
 
66. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas 
por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 
dias. Então, 2 desses digitadores foram deslocados para 
um outro serviço, e os restantes passaram a trabalhar 
apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. 
Mantendo-se a mesma produtividade, para completar a 
digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 
digitadores, a equipe remanescente terá de trabalhar 
ainda 
a) 18 dias. 
b) 16 dias. 
c) 15 dias. 
d) 14 dias. 
e) 12 dia 
 
67. Andando sempre com uma determinada velocidade 
média, um  trem de carga percorre regularmente um 
trajeto de 210 km em x horas. Se a velocidade média 
usual desse trem aumentada em 5km/h, o tempo que 
ele leva para percorrer esse trajeto seria diminuído em 
uma hora. Portanto, na velocidade original,  o tempo x 
que ele gasta para fazer o percurso é de: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
68.Simplificando a expressão 











−










−

−−
4
3

4
3

3
2

3
2

1616.2727 , teremos: 

a) 70 
b) 60 
c) 50 
d) 40  
e) 30 

69.O valor de ‘x’ na igualdade ( ) ( ) 12313
162

−−
=

xx
é: 

a) 3/5 
b) 5/3 
c) 5/7 
d) 7/5 
e) 1/8 

 
70.O valor de 44.94.49.99 é igual a: 
a) 1313   
b) 1336  
c) 3613    
d)  3636      
e) 129626  
 

71.O valor da expressão  é: 
a) – 4  
b) 1/9 
c) 1 
d) 5/4 
e) 9 

72.A expressão  é igual a: 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
 

73.O valor de  para  e  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 

74.A expressão  é igual a: 
a) 164 
b) 83 
c) 82 
d) 45 
e) 41 

75.O valor da expressão  é: 
a) 3.103 
b) 3 
c) 3.10 
d) 9.103 
e) 27.103 
.. 
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76. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de 
faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes consecutivas, 
e anotar o numero obtido em cada jogada, construiu-se 
a seguinte tabela de distribuição de frequências. A 
media, mediana e moda dessa distribuição de 
frequências são, respectivamente: 

 
a) 3, 2 e 1 
b) 3, 3 e 1 
c) 3, 4 e 2 
d) 5, 4 e 2 
e) 6, 2 e 4 
 
77. Com base no gráfico, pode-se afirmar que: 

 
a) em 1970 a população urbana era menor que a 
população rural. 
b) nos anos considerados, a população rural se 
manteve praticamente estável. 
c) em 1980 a população urbana era cerca de três vezes 
a população rural. 
d) nos anos considerados, a população urbana 
aumentou em cerca de 50 milhões a cada ano. 
e) nos anos considerados, a população urbana se 
manteve constante. 
 
78. O gráfico representa a taxa de desemprego na 
grande São Paulo, medida nos meses de abril, 
segundo o Dieese: 

 
Analisando o gráfico, podemos afirmar que a maior 
variação na taxa de desemprego na Grande São Paulo 
ocorreu no período de: 
a) abril de 1985 a abril de 1986 
b) abril de 1995 a abril de 1996 
c) abril de 1997 a abril de 1998 
d) abril de 2001 a abril de 2002 
 
79. As Olimpíadas são uma oportunidade para o 
congraçamento de um grande número de países, sem 
discriminação política ou racial, ainda que seus 
resultados possam refletir características culturais, 
socioeconômicas e étnicas. Em 2000, nos Jogos 
Olímpicos de Sydney, o total de medalhas de ouro 
conquistadas apresentou a seguinte distribuição entre 
os 196 países participantes, como mostra o gráfico. 

 
Esses resultados mostram que, na distribuição das 
medalhas de ouro em 2000: 
a) cada país participante conquistou pelo menos uma 
b) cerca de um terço foi conquistado por apenas três 
países. 
c) os cinco países mais populosos obtiveram os 
melhores resultados 
d) os cinco países mais desenvolvidos obtiveram os 
melhores resultados 
e) cerca de um quarto foi conquistado pelos Estados 
Unidos. 
 
80. As figuras apresentam dados referentes aos 
consumos de energia elétrica e de água relativo a cinco 
máquinas industriais de lavar roupa comercializadas no 
Brasil.  
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A máquina ideal, quanto a rendimento econômico e 
ambiental, é aquela que gasta, simultaneamente, 
menos energia e água. Com base nessas informações, 
conclui-se que, no conjunto pesquisado: 
a) quanto mais a máquina de lavar roupa economiza 
água, mais ela consome energia elétrica. 
b) a quantidade de energia elétrica consumida pela 
máquina de lavar roupa é inversamente proporcional à 
quantidade de água consumida por ela. 
c) a máquina I é ideal, de acordo com a definição 
apresentada 
d) a máquina que menos consome energia elétrica não 
é a que consome menos água. 
e) a máquina que mais consome energia elétrica não é 
a que consome mais 
 
81. O índice de confiabilidade na economia é um 
número entre 0 e 100 que mede a confiança dos 
empresários na economia brasileira. Os gráficos 
ilustram os valores desses índices para grandes e 
médios empresários, de outubro de 2002 a outubro de 
2003, em dados trimestrais. 

 
Analise a veracidade das afirmações seguintes, 
escrevendo V para verdadeiro e F para falso, acerca 
dos índices de confiabilidade na economia brasileira 
dos grandes e médios empresários, representados no 
gráfico anterior. O crescimento e decrescimento citados 
nas afirmações são relativos ao trimestre anterior. 
(  ) O índice dos médios empresários sempre cresceu, 
de jan. 2003 a out. 2003. 
( ) Quando o índice dos médios empresários cresceu, 
ocorreu o mesmo com o índice do grandes 
empresários. 
( ) Quando o índice dos grandes empresários 
decresceu, o índice dos médios empresários 
decresceu. 
(  ) O índice dos grandes empresários sempre foi 
superior ao índice dos médios empresários. 
( ) Em outubro, o crescimento percentual do índice dos 
grandes empresários foi igual ao dos médios 
empresários. 
a) FFVVF 
b) VFFVF 
c) VFVFV 
d) VVFVV 
e) FVFVF 
 
82. Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma 
pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de 
forma aleatória, sobre a quantidade de filmes que estes 
locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados 
coletados estão apresentados na tabela a seguir: 

NÚMERO DE FILMES ALUGADOS 
Número de filmes Frequência 

0 25 
1 30 
2 55 
3 90 

Total 200 
 
A média, a moda e a mediana destes dados são, 
respectivamente, os seguintes: 
a) 2,05; 3; 2 
b) 1,5; 2; 3 
c) 1,5; 3; 3 
d) 1,5; 3; 2 
e) 2,05; 2; 3 
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83. A participação dos estudantes na Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP) aumenta a cada ano. O quadro indica o 
percentual de medalhistas de ouro, por região, nas 
edições da OBMEP de 2005 a 2009: 

Região 2005 2006 2007 2008 2009 
Norte 2% 2% 1% 2% 1% 

Nordeste 18% 19% 21% 15% 19% 
Centro-
Oeste 

5% 6% 7% 8% 9% 

Sudeste 55% 61% 58% 66% 60% 
Sul 21% 12% 13% 9% 11% 

Disponível em: http://www.obmep.org.br. Acesso em: 
abr. 2010 (adaptado) 

Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, 
qual o percentual médio de medalhistas de ouro da 
região Nordeste? 
a) 14,6% 
b) 18,2% 
c) 18,4% 
d) 19,0% 
e) 21,0% 
 
84. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar 
consista em um desafio de conhecimentos. Cada 
equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova 
objetiva, e a pontuação da equipe seria dada pela 
mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas 
valiam, no máximo, 10 pontos cada. Ao final, a 
vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, 
seguida pela equipe Delta, com 7,6 pontos. Um dos 
alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e 
última colocação, não pôde comparecer, tendo 
recebido nota zero na prova. As notas obtidas pelos 10 
alunos da equipe Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 6,5; 7; 
8; 6; 0. Se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse 
comparecido, essa equipe: 
a) teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. 
b) seria a vencedora se ele obtivesse nota 10. 
c) seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8. 
d) permaneceria na terceira posição, 
independentemente da nota obtida pelo aluno. 
e) empataria com a equipe Ômega na primeira 
colocação se o aluno obtivesse nota 9. 
 
85. Uma empresa seleciona 16 funcionários fumantes e 
promove um ciclo de palestras com os mesmos para 
esclarecimentos sobre os efeitos prejudiciais do cigarro 
à saúde. Após essas palestras, são coletados dados 
sobre a quantidade de cigarros que cada um desses 
fumantes está consumindo diariamente. Tais dados são 
expressos da seguinte maneira: 
 

10, 1, 10, 11, 13, 10, 34, 13, 13, 12, 12, 11, 13, 11, 12, 12 
 
Os dados 1 e 34 são chamados discrepantes, pois são 
dados muito menores ou muito maiores que a maioria 

dos dados obtidos. Segundo esta coleta de dados, 
pode-se afirmar que: 
a) os cálculos da média, da mediana e da moda não 
sofrem influência dos dados discrepantes. 
b) o cálculo da mediana sofre influência dos dados 
discrepantes que surgiram. 
c) o cálculo da moda sofre influência dos dados 
discrepantes que surgiram. 
d) o cálculo da média sofre influência dos dados 
discrepantes que surgiram. 
 
86. Um concurso avaliou n candidatos atribuindo-lhes 
notas de 0 a 100 pontos. Sabe-se que exatamente 20 
deles obtiveram nota máxima e, nesse caso, a média 
aritmética foi de 80 pontos. Agora, se consideradas 
apenas as notas inferiores a 100 pontos, a média 
passa a ser de 70 pontos. Nessas condições, pode-se 
afirmar que n é igual a 
a) 70 
b) 60 
c) 80 
d) 40 
 
87. A tabela abaixo mostra os resultados de uma 
pesquisa sobre a faixa salarial dos funcionários de uma 
empresa que usam bicicleta para ir ao trabalho. 

 
O salário médio desses trabalhadores é 
a) R$ 400,00.  
b) R$ 425,00.  
c) R$ 480,00.  
d) R$ 521,00.  
e) R$ 565,00. 
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1º SIMULADO  
ENS. MÉDIO 

3ª SÉRIE/2º DIA ENEM 
88. Uma equipe de especialistas do centro 
meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do 
ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias 
intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse 
tipo de procedimento é frequente, uma vez que os 
dados coletados servem de referência para estudos e 
verificação de tendências climáticas ao longo dos 
meses e anos. As medições ocorridas nesse período 
estão indicadas no quadro: 

 
Em relação à temperatura, os valores da média, 
mediana e moda são, respectivamente, iguais a: 
a) 17°C, 18°C e 13,5°C. 
b) 17°C, 17°C e 13,5°C. 
c) 17°C, 13,5°C e 18°C. 
d) 17°C, 18°C e 21,5°C. 
e) 17°C, 13,5°C e 21,5°C. 
 
89. O Departamento de Comércio Exterior do Banco 
Central possui 30 funcionários com a seguinte 
distribuição salarial em reais. 

Números de funcionários Salários em R$ 
10 2.000,00 
12 3.600,00 
5 4.000,00 
3 6.000,00 

 
Quantos funcionários que recebem R$3.600,00 devem 
ser demitidos para que a mediana desta distribuição de 
salários seja de R$2.800,00? 
a) 10 
b) 11 
c) 9 
d) 8 
e) 7 
 
90. Pedro fez uma pesquisa escolar sobre a previsão 
de temperatura em diversas cidades do mundo e as 
registrou na tabela abaixo: 

 
Em seguida, sua professora pediu para que 
transformasse os dados da tabela em um gráfico. 
Assinale o gráfico que representa a temperatura 
mínima prevista para as cidades. 
 
 
 
 

a)         

   
 
b)        

    
 
c)  

 
d) 

 
 
e) 
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