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SIMULADO
ENEM

Desenvolvido por:

1o dia

Ciências Humanas  
e suas Tecnologias

Ciências da Natureza  
e suas Tecnologias 

Instruções
Leia atentamente as instruções seguintes:

1. Este caderno de teste contém 90 questões numeradas de 1 a 90, dispostas da seguinte maneira:

a. As questões de número 1 a 45 são relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias;

b. As questões de número 46 a 90 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

2. Não dobre, não amasse, nem rasure a Folha de Respostas. Ela não pode ser substituída.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas pelas letras A, B, 
C, D e E. Apenas uma responde corretamente à questão.

4. Na Folha de Respostas, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para 
a resposta, preenchendo todo o espaço da alternativa, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
conforme o exemplo abaixo:

A B C D E

 Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma 
opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

5. O tempo disponível para estas provas é de quatro horas e trinta minutos.

6. Reserve os 30 minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. Quando terminar as provas, devolva sua Folha de Respostas para o aplicador.

8. Você será excluído do exame caso:

a. utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b. se ausente da sala de provas levando consigo o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas 
antes do prazo estabelecido;

c. aja com incorreção ou descortesia para com qualquer participante do processo de aplicação das 
provas;

d. se comunique com outro participante, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
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Ciências Humanas e Suas Tecnologias

Questão 1

Observe o mapa.

Ministério do Meio Ambiente, 2009. (Adaptado.)

Considere as afirmações sobre o Sistema Aquífe-
ro Guarani.
 I. Trata-se de um corpo hídrico subterrâneo e 

transfronteiriço que abrange parte da Argentina, 
do Brasil, do Paraguai e do Uruguai.

 II. Representa o mais importante aquífero da por-
ção meridional do continente sul-americano e 
está associado às rochas cristalinas do Pré-
-Cambriano.

 III. A grande incidência de poços que se observa na 
região A é explicada por sua menor profundida-
de e intensa atividade econômica nessa região.

 IV. A baixa incidência de poços na região indicada 
pela letra B deve-se à existência, aí, de uma 
área de cerrado com predomínio de planaltos.

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

Rascunho

Questão 2

Observe a imagem e leia o texto.

Disponível em: <arvoresdesaopaulo.com>. 
Acesso em: jun. 2012.

Por muitos anos, as várzeas paulistanas fo-
ram uma espécie de quintal geral dos bairros 
encarapitados nas colinas. Serviram de pas-
tos para os animais das antigas carroças que 
povoaram as ruas da cidade. Serviram de 
terreno baldio para o esporte dos humildes, 
tendo assistido a uma proliferação incrível de 
campos de futebol. Durante as cheias, tais 
campos improvisados ficam com o nível das 
águas até o meio das traves de gol.

Aziz Ab’Saber, 1956.

Considere a imagem e a citação do geógrafo Aziz 
Ab’Saber na análise das afirmações abaixo:
 I. O processo de verticalização e a impermeabili-

zação dos solos nas proximidades das vias mar-
ginais ao rio Tietê aumentam a sua susceptibili-
dade a enchentes.

 II. A retificação de um trecho urbano do rio Tietê e 
a construção de marginais sobre a várzea do 
rio potencializaram o problema das enchentes 
na região.

 III. A extinção da Mata Atlântica na região da nas-
cente do rio Tietê, no passado, contribui, até 
hoje, para agravar o problema com enchentes 
nas vias marginais.

 IV. A várzea do rio Tietê é um ambiente susceptível 
à inundação, pois constitui espaço de ocupação 
natural do rio durante períodos de cheias.

Está correto o que se afirma em 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I, III e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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Questão 3

Em 11 de dezembro de 2011, foi realizado, em 
todo o estado do Pará, um plebiscito para decidir 
se o território paraense se manteria homogêneo 
ou se seria dividido em três novos estados, crian-
do os estados do Tapajós, Carajás e mantendo o 
estado do Pará, que diminuiria sua extensão terri-
torial. O resultado final da consulta pública decidiu 
que o estado do Pará não seria dividido.

Nesse sentido, caso fosse aprovada a divisão, é 
correto afirmar:
 I. A Floresta Amazônica passaria a receber um 

maior volume de recursos para sua conservação.
 II. O estado do Tapajós apresentaria o maior nú-

mero de terras indígenas e áreas protegidas.
 III. Dentre os estados da Região Norte, Carajás 

apresentaria os maiores problemas ambientais 
decorrentes da mineração.

Está(ão) correta(s) 

A) apenas I. 

B) apenas I e II. 

C) apenas II e III. 

D) apenas III. 

E) I, II e III. 

Rascunho

Questão 4

Observe os gráficos.
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Disponível em: <seriestatisticas.ibge.gov.br>. 
Acesso em: jul. 2012.

Com base nos gráficos e em seus conhecimentos, 
assinale a alternativa correta. 

A) Em função de políticas de reforma agrária 
levadas a cabo no Norte do país, durante as 
últimas décadas, a população rural da região 
superou, timidamente, sua população urbana. 

B) O aumento significativo da população urbana 
do Sudeste, a partir da década de 1950, decor-
reu do desenvolvimento expressivo do setor de 
serviços em pequenas cidades da região. 

C) O avanço do agronegócio no Centro-Oeste, a 
partir da década de 1970, fixou a população 
no meio rural, fazendo com que esta superas-
se a população urbana na região, a partir des-
se período. 

D) Em função da migração de retorno de nordes-
tinos, antes radicados no chamado Centro- 
-Sul, a população urbana do Nordeste superou 
a população rural, a partir da década de 1970. 

E) A maior industrialização na região Sul, a par-
tir dos anos 1970, contribuiu para um maior 
crescimento de sua população urbana, a partir 
desse período, acompanhado do decréscimo 
da população rural.

Rascunho
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Questão 5

Campanha popular “Viva o Rio Madeira Vivo”.

Fonte: TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, 
Raul Borges. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 

1. ed. São Paulo. Moderna, 2010. V. 2, p. 117. (Adaptado.)

Constitui(em) argumento(s) contrário(s) à constru-
ção das usinas hidrelétricas e da hidrovia do Rio 
Madeira:
 I. As hidrelétricas colocariam em risco um dos re-

dutos de grande biodiversidade do planeta: o 
Corredor Ecológico do Vale do Guaporé.

 lI. As usinas hidrelétricas do Rio Madeira, Santo 
Antônio e Jirau não seriam apenas grandes 
projetos de engenharia e arquitetura moderna; 
constituem parte de um grande projeto para o 
desenvolvimento sustentável da região, para a 
integração nacional e melhoria de vida da po-
pulação.

 III. Com a ideia de que, além da hidrovia, outros 
projetos de infraestrutura e de transporte foram 
planejados, como a pavimentação da rodovia 
Cuiabá-Santarém, a consequência seria a ex-
pansão da fronteira agrícola sobre a Floresta 
Amazônica.

Está(ão) correta(s) 
A) apenas I. 
B) apenas II. 
C) apenas I e III.
D) apenas II e III. 
E) I, II e III. 

Rascunho

Questão 6

Leia o texto que é parte de uma declaração dada, 
em abril de 2012, pelo índio Raoni, cacique e pajé 
kaiapó.

Ninguém aqui quer essa obra, porque vai 
ser ruim pra nós. Vai ser ruim pro branco que 
mora por aqui também. Vai ser muito ruim 
porque a nossa vida tá ligada ao rio, tá ligada 
à floresta, tá ligada ao peixe e à caça. Tá li-
gada à terra, que é nossa...

Disponível em: <www.controversia.com.br/index.
php?act=textos&id=12229>. Acesso em: 30 set. 2012. 

(Adaptado.)

O depoimento de Raoni está relacionado 
A) ao desmatamento provocado pela construção 

de uma siderúrgica na região da Serra dos 
Carajás. 

B) ao aumento da área urbana de Manaus, devi-
do à expansão das indústrias eletroeletrônicas 
da Zona Franca. 

C) à expansão da pecuária e ao consequente au-
mento do número de trabalhadores temporá-
rios no sul do Pará. 

D) aos problemas socioambientais provoca-
dos pela construção de uma hidrelétrica na 
Amazônia. 

E) à construção de canais que farão a transpo-
sição das águas do rio São Francisco para o 
sertão nordestino. 

Rascunho
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Questão 7

Analise os gráficos.
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Disponível em: <cempre.org.br>. (Adaptado.)

Com base nas informações fornecidas e em co-
nhecimentos sobre a dinâmica do lixo sólido no 
Brasil, é correto afirmar que a coleta seletiva

A) mais do que dobrou de 2006 a 2008, devido 
ao surgimento de usinas de compostagem, 
sendo as regiões Sul e Norte as mais atendi-
das em 2010.

B) dobrou de 2004 a 2006, devido ao crescimen-
to de cooperativas de catadores de lixo, sendo 
as regiões Sudeste e Centro-Oeste as mais 
atendidas em 2010.

C) mais do que quintuplicou de 1994 a 2010, de-
vido à possibilidade de reciclagem de vários 
materiais, sendo as regiões Sul e Sudeste as 
mais atendidas em 2010.

D) triplicou de 1994 a 1999, devido à rígida Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
sendo as regiões Sul e Sudeste as mais aten-
didas em 2010.

E) dobrou de 1994 a 2004, devido à instalação de 
cooperativas de reciclagem, sendo as regiões 
Sul e Nordeste as mais atendidas em 2010. 

Rascunho

Questão 8

Observe a figura:

Fonte: TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, 
Raul Borges. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 

1. ed. São Paulo. Moderna, 2010. V. 2, p. 305. (Adaptado.)

Sob o ponto de vista da legislação ambiental bra-
sileira, a figura ilustra que o respeito
 I. a essa legislação ambiental e o desenvolvimen-

to sustentável de atividades agropecuárias de-
correm de um planejamento adequado.

 II. ao meio ambiente tanto toma a propriedade ru-
ral legal sob o ponto de vista da legislação, 
quanto a torna bonita e agradável para se mo-
rar e viver.

 III. a essa legislação ambiental inviabiliza o desen-
volvimento das atividades agropecuárias nas 
propriedades rurais.

Está(ão) correta(s) 

A) apenas I. 

B) apenas I e II. 

C) apenas II e III. 

D) apenas III. 

E) I, II e III. 

Rascunho

Reserva legal

Mata ciliar

Pecuária

Plantio de 
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A Propriedade Legal
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Questão 9

Disponível em: <www.monica.com.br>.

A análise da ação e do diálogo das personagens 
demonstra que

A) não existe legislação brasileira específica para 
a conservação das florestas nas propriedades 
privadas.

B) a economia verde impede a implantação de 
modelos econômicos ligados ao desenvolvi-
mento sustentável.

C) a implantação de áreas de reflorestamento 
sem fins econômicos é um processo inócuo 
para a solução do quadro de degradação 
ambiental.

D) a conservação das florestas favorece a im-
plantação de modelos econômicos sem sus-
tentabilidade.

E) a destruição das florestas reflete a tendência 
antagônica entre o crescimento econômico e 
a conservação ambiental. 

Rascunho

Questão 10

Leia com atenção:

“As cidades constituem-se no palco das 
contradições econômicas, sociais e políticas 
e o sistema viário é um espaço em perma-
nente disputa entre diferentes atores, que se 
apresentam como pedestres, ciclistas, condu-
tores e usuários de automóveis, caminhões, 
ônibus e motos”.

BRASIL Acessível. Programa Brasileiro de Acessibilidade 
Urbana. Ministério das Cidades, 2006. p. 2.

A referência aqui são as grandes cidades brasi-
leiras. Sobre a questão da acessibilidade nessas 
áreas pode-se observar que

A) nas “disputas” por mobilidade urbana, a auto-
mobilização crescente gera problemas para o 
pedestre que também é usuário dos transpor-
tes coletivos. 

B) as preocupações constantes com a mobilida-
de e a segurança dos pedestres se estendem 
cada vez mais aos portadores de necessida-
des especiais. 

C) a multiplicação do hábito do uso da bicicleta 
resultou da construção de muitas ciclovias nas 
cidades, roubando, se necessário, espaço dos 
automóveis. 

D) ônibus e caminhões ao multiplicaram-se no 
sistema viário das grandes cidades são como 
vilões que provocam trânsito e atrapalham os 
pedestres. 

E) a multiplicação de motos nas cidades brasilei-
ras é responsável pelos congestionamentos e 
por dificuldades na circulação de pessoas e 
mercadorias. 

Rascunho
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Questão 11
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EPE: Balanço Energético Nacional 2011. Ano base 2010. 
Disponível em: <https://ben.epe.gov.br/ 

BENRelatorioFinal2011.aspx>.

Sobre a dependência externa de energia registra-
da pelo Brasil e as causas de sua evolução recen-
te, é correto afirmar que: 

A) O aumento da dependência externa de eletri-
cidade, registrado a partir de 1985, resultou 
da entrada em operação de hidrelétricas bina-
cionais na região amazônica.

B) Uma parcela cada vez maior do carvão mine-
ral usado no Brasil é importada, fato que vem 
agravando a dependência externa de energia 
registrada pelo país.

C) A partir de 2000, quando teve início a explo-
ração em larga escala das camadas pré-sal, o 
Brasil se tornou autossuficiente em petróleo.

D) Entre 1970 e 2000, o petróleo era responsável 
por parcela significativa da dependência exter-
na de energia.

E) A diminuição da dependência externa do pe-
tróleo resultou da transição brasileira para um 
modelo energético mais sustentável e limpo.

Rascunho

Questão 12

O sistema de transportes é um elemento funda-
mental para as economias mundiais. Os custos de 
deslocamento incidem sobre os custos das maté-
rias-primas e dos produtos finais nos mercados.

Sobre o sistema de transporte brasileiro, afirma-se:
 I. O desenho do sistema de transportes reflete as 

desigualdades regionais entre a Região Norte e 
a Região Sudeste.

 II. As rodovias dominam a matriz da rede de trans-
portes, elevando os custos de deslocamento da 
produção nacional.

 III. O sistema ferroviário apresenta uma malha 
conservada, com deslocamentos dos trens em 
velocidade considerada ideal.

 IV. A implantação de hidrovias, como o sistema hi-
droviário Tietê-Paraná, é uma das alternativas 
para diminuir o impacto do valor do transporte 
no preço final de matérias-primas.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.

Rascunho
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Questão 13

BRASIL NÃO TOLERARÁ 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

AMAZÔNIA, DIZ JOBIM.

Brasília, 12/4/2011 – O Brasil cuidará de 
seu território por si mesmo e não tolerará a 
pretensão de internacionalização da Ama-
zônia, disse nesta terça-feira o ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, ao falar no III Semi-
nário de Defesa, um dos eventos promovidos 
pela LAAD 2011 (Latin America Aerospace & 
Defence), maior feira de tecnologia de defesa 
e de segurança da América Latina. A LAAD 
2011 foi aberta nesta terça-feira (12/4), no 
Riocentro, Rio de Janeiro.

Disponível em: <https://www.defesa.gov.br>. 
Acesso em: 29 mar. 2011.

O texto acima é parte de uma reportagem sobre 
o espaço Amazônico e de uma preocupação es-
tratégica nacional. A respeito do tema, considere 
I, II e III.
 I. O então ministro Nelson Jobim fez referência à 

resolução que determina a administração inter-
nacional da Amazônia Brasileira, aprovada no 
Conselho de Segurança da ONU.

 II. O tema de uma suposta internacionalização da 
Amazônia é recorrente no Brasil e serviu para 
justificar políticas de ocupação com grandes 
projetos de desenvolvimento, principalmente 
durante o período da ditadura militar.

 III. A presença de organizações não governamen-
tais estrangeiras, práticas de biopirataria e 
manifestações de autoridades estrangeiras, 
que questionam a soberania nacional a respei-
to da Amazônia, são alguns dos fatores que 
têm motivado reações como a do então minis-
tro da Defesa, assim como de setores civis e 
militares do país.

Estão corretas, apenas,

A) I e II.

B) II e III.

C) I e III.

D) I, II e III.

E) I.

Rascunho

Questão 14

Sobre o processo industrial brasileiro, são feitas 
as seguintes afirmações:
 I. A concentração de capitais proporcionada pela 

economia cafeeira favoreceu o desenvolvimen-
to industrial paulista.

 II. A ocorrência de combustíveis fósseis, em espe-
cial o carvão, foi um dos motivos que levou à 
concentração industrial no Sudeste.

 III. A designada “guerra fiscal” e a organização sin-
dical contribuíram para a desconcentração veri-
ficada a partir do último quartel do século XX.

 IV. O desenvolvimento desigual brasileiro reflete- 
-se na disparidade da espacialização industrial 
do país.

 V. Responsável pela maior fatia do parque indus-
trial brasileiro, igualmente, a maior concentra-
ção siderúrgica do país localiza-se no estado 
de São Paulo.

São corretas: 

A) I, II e III.

B) I, III e IV.

C) I, III e V.

D) II, III e V.

E) III, IV e V.

Rascunho
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Questão 15
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Fonte: SANTOS, M; SILVEIRA, M. L. O Brasil: Território e 
sociedade no início do século XXI.  

10. ed. Rio de janeiro: Record, 2001.

Com base na análise do mapa e em seus conhe-
cimentos sobre a infraestrutura de transportes e 
circulação no Brasil, considere as seguintes pro-
posições:
 I. Na Região Norte do Brasil predomina o uso de 

hidrovias, fato que pode ser explicado em parte, 
pela presença da Bacia do Rio Amazonas que 
possui muitos rios navegáveis.

 II. Existe uma maior densidade de meios de trans-
porte nas Regiões Sudeste e Sul, pelo maior 
dinamismo econômico dessas áreas em rela-
ção às demais regiões do Brasil.

 III. As ferrovias são hoje em dia o principal meio de 
circulação de mercadorias e de pessoas no 
Brasil, especialmente nas Regiões Nordeste e 
Centro-oeste, onde estão mais presentes.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.

B) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.

C) Apenas a proposição I é verdadeira.

D) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.

E) Apenas a proposição III é verdadeira.

Rascunho

Questão 16

A divisão oficial das Regiões Brasileiras apresen-
tada pelo IBGE respeita os limites entre os esta-
dos brasileiros. Por outro lado, a divisão em três 
regiões geoeconômicas – Amazônia, Nordeste e 
Centro-Sul – tem como base os aspectos comuns 
que caracterizam cada uma dessas regiões.

Considerando as informações apresentadas e le-
vando em conta a formação histórica do território 
brasileiro, pode-se afirmar:
 I. A decadência econômica do Nordeste e o de-

senvolvimento do Centro-Sul ocorreram a partir 
do final do século XIX.

 II. O Nordeste foi a região mais importante do país 
nos três primeiros séculos da colonização.

 III. O declínio econômico do Nordeste e o desen-
volvimento do Centro-Oeste acentuaram-se no 
século XIX.

 IV. A Amazônia, com suas riquezas naturais, pas-
sa a contribuir para o pagamento da dívida ex-
terna a partir do século XX, mas desvalorizan-
do-se pela ausência de população.

Estão corretas apenas: 

A) I e II

B) II e IV

C) I e III

D) I e IV

E) II e III

Rascunho
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Questão 17

Ao escrever ao presidente da província do 
Pará, em 1874, a respeito dos índios locais, o 
missionário capuchinho Miguel Ângelo de Bur-
gio afirmou que “[...] nosso maior empenho, 
por ora, consiste em acostumá-los a agricul-
tura e aos outros misteres da lavoura, porque 
esses pobres índios não tem a menor ideia do 
trabalho, da economia e da previsão”.

Arquivo Público do Pará, caixa 310. Fundo: Secretaria da 
Presidente da Província. Série ”Ofícios das autoridades 

religiosas”, documento 345.

Com base no texto transcrito e nas pesquisas 
históricas, é correto afirmar que um missionário 
como Burgio acreditava que os índios do Pará 
não tinham “ideia do trabalho” porque

A) muitos exemplos mostravam, é evidente até 
hoje, que os índios eram preguiçosos, prefe-
rindo viver de caça e pesca, em vez de traba-
lhar na agricultura, por exemplo. 

B) os índios se tornaram preguiçosos depois da 
chegada dos europeus, pois estes começa-
ram a distribuir presentes entre eles. Antes 
disso, os índios trabalhavam muito. 

C) eles tinham facilidade para viver do que a na-
tureza lhes oferecia. Com alimento fácil na 
natureza, eles nunca se sentiam estimulados 
ao trabalho. 

D) índios e missionários possuíam ideia diferente 
acerca dos significados do trabalho, que, para 
os índios, estava associado à garantia da so-
brevivência e não à geração de lucros. 

E) houve o fracasso dos missionários em trans-
formar os índios em trabalhadores, o que 
mostrava que a preguiça dos índios era inata; 
nada se podia fazer para que eles amassem 
o trabalho. 

Rascunho

Questão 18

Em 1776, Adam Smith lançou o livro A Riqueza 
das Nações, que apresenta as bases da econo-
mia clássica. Segundo o autor, o crescimento 
econômico de uma nação depende

A) da quantidade de ouro e prata que cada na-
ção tem entesourados. 

B) do dirigismo econômico feito pelo Estado, pois 
apenas ao rei cabe conduzir sua nação. 

C) da natureza, pois terras áridas e clima desfa-
vorável não trarão boas colheitas. 

D) da produtividade do trabalho, em função de 
seu grau de especialização. 

E) do comércio altamente desenvolvido atra-
vés das companhias de comércio e dos mo-
nopólios. 

Questão 19

“Se por um lado o mundo medieval se en-
cerrou em meio à crise, por outro, com o 
início da expansão marítima e o declínio do 
feudalismo, afirmou-se uma nova tendência: 
o capitalismo comercial.”

Vicentino, 2007.

Sobre o capitalismo comercial, tendência econô-
mica adotada por alguns Estados Nacionais Euro-
peus da Idade Moderna, pode-se afirmar que

A) provocou o êxodo urbano, especialmente na 
Inglaterra. 

B) subordinou, definitivamente, a economia urba-
na aos interesses agrários. 

C) forçou o surgimento de legislação destinada a 
organizar e proteger o trabalhador rural. 

D) monopolizou, já no século XV, nas mãos de 
empresários, as atividades produtivas urba-
nas, fazendo desaparecer o artesanato, pra-
ticado em oficinas. 

E) evoluiu para uma crescente separação entre 
capital e trabalho. 

Rascunho
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Questão 20

“Os judeus tinham que usar uma estrela 
amarela, [...] tinham que entregar as bici-
cletas, [...] não podiam andar de bonde, [...] 
ficavam proibidos de dirigir automóveis.[...] 
só podiam fazer compras das três às cinco 
horas e só em casas que tivessem placa di-
zendo ‘casa israelita’. Os judeus deviam re-
colher-se às suas casas às oito da noite [...]. 
Ficavam proibidos de ir a teatros, cinemas e 
outros lugares de diversão.”

FRANK, Anne. Diário de uma jovem. São Paulo: 
Editora Mérito S. A., 1958, p. 14, 3. edição.

Esse trecho, que foi retirado do diário de uma 
adolescente judia prisioneira num campo de con-
centração, na Alemanha, onde morreu em 1945, 
revela

A) poucas e distorcidas informações para se 
compreender o que foi a 2ª Guerra Mundial. 

B) detalhes das perseguições sofridas pelos 
judeus na Alemanha, durante a 1ª Guerra 
Mundial. 

C) ideias falsas, pois os alemães não podiam 
abrir mão do dinheiro que os judeus gastavam 
em locais como cinemas e teatros. 

D) aspectos importantes para nossa compreen-
são acerca das perseguições sofridas pelos 
judeus, desde a 2ª Guerra Mundial até os 
anos de 1960, com o fim do apartheid. 

E) a importância desse diário como documento 
histórico que registrou, para a posteridade, a 
perseguição sofrida pelos judeus durante a 2ª 
Guerra Mundial. 

Rascunho

Questão 21

A PARCELA DAS FAMÍLIAS TRADICIONAIS

Percentual dos casasis com filhos 
no total dos lares brasileiros
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Fonte: Censo 2010/IBGE (O Globo, 26 ago. 2012, p. 39).
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Fonte: Fundação IBGE, censos de 1950 a 1991, PNADS de 1984 
e 1995. Retirado de Elza Berquó. Arranjos familiares no Brasil: 

uma visão demográfica. In: SCHWARCZ, Lilia (Org.) 
História da vida privada no Brasil. vol. 4, p. 243.

Os gráficos acima apresentam as transformações 
relativas à composição das famílias brasileiras 
nos últimos cinquenta anos.

A partir da leitura dos gráficos, identifique as 
razões que estão associadas a essas transfor-
mações:
 I. envelhecimento da população.
 II. diminuição do número de filhos por casal.
 III. aumento das taxas de natalidade e mortalidade.
 IV. aumento do número de domicílios com indivídu-

os morando sozinhos.

Assinale a alternativa correta:

A) Somente I e II estão corretas.

B) Somente III e IV estão corretas.

C) Somente I, II e III estão corretas.

D) Somente I, II e IV estão corretas.

E) Todas estão corretas. 
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Questão 22

Em um engenho sois imitadores de Cristo 
crucificado porque padeceis em um modo 
muito semelhante o que o mesmo Senhor pa-
deceu na sua cruz e em toda a sua paixão. 
A sua cruz foi composta de dois madeiros, e 
a vossa em um engenho é de três. Também 
ali não faltaram as canas, porque duas vezes 
entraram na Paixão: uma vez servindo para 
o cetro de escárnio, e outra vez para a es-
ponja em que lhe deram o fel. A Paixão de 
Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi 
de dia sem descansar, e tais são as vossas 
noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós 
despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 
Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados 
em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as 
chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se 
compõe a vossa imitação, que, se for acom-
panhada de paciência, também terá mereci-
mento de martírio.

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: 
Lello & Irmão, 1951. (Adaptado.)

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira es-
tabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e

A) a atividade dos comerciantes de açúcar nos 
portos brasileiros.

B) a função dos mestres de açúcar durante a sa-
fra de cana.

C) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos 
ameríndios.

D) o papel dos senhores na administração dos 
engenhos.

E) o trabalho dos escravos na produção de 
açúcar.

Rascunho

Questão 23

A santidade Jaguaripe (Bahia) foi uma es-
pécie de antecessora, à moda indígena, do 
que seria Palmares no século XVII. Ela fez 
tremer o recôncavo, incendiando engenhos 
e aldeamentos jesuíticos, prometendo a seus 
adeptos a iminente alforria na “terra sem 
mal”, paraíso tupi, e a morte ou escravização 
futura dos portugueses pelos mesmos índios 
submetidos ao colonialismo. Na santidade 
baiana predominavam especialmente os tu-
pinambás, mas havia ainda uns cristãos, ou-
tros pagãos e ainda rebeldes africanos, assim 
como em Palmares haveria índios.

VAINFAS, Ronaldo. Deus contra Palmares: representações 
senhoriais e ideias jesuíticas. In: REIS, João Jose; GOMES, 

Flávio dos Santos. Liberdade por um fio: história dos 
quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 

1996, p.61-62. (Adaptado.)

Os movimentos conduzidos por indígenas e ne-
gros no Brasil colonial representaram 

A) a resistência frente aos aldeamentos jesuí-
ticos que buscavam impor aos colonizados 
a religião cristã em detrimento das crenças 
tradicionais, sendo Palmares, localizado na 
Serra da Barriga, o maior e mais duradouro 
símbolo dessa luta no século XVII. 

B) a busca por reconstruir sociedades existen-
tes antes do contato com os europeus, sen-
do que tanto na santidade Jaguaripe como 
no Quilombo de Palmares foi a religiosidade 
tupinambá e banto, respectivamente, revivida 
sem a presença de elementos cristãos. 

C) a luta contra o colonialismo e a escravidão, 
sendo que Palmares entrou para a história 
não pelo nome português cristão, a exemplo 
da santidade dos tupis, senão como quilombo, 
vocábulo de origem banto (kilombo), alusivo a 
acampamento ou fortaleza. 

D) a batalha pela manutenção de elementos cul-
turais de seus antepassados, sendo a santi-
dade de Jaguaripe e o Quilombo de Palma-
res formas de negar o colonialismo europeu, 
caracterizadas pela recusa ao enfrentamento 
direto dos senhores e das tropas portuguesas, 
visando os acordos. 

E) a luta contra os aldeamentos jesuíticos no 
qual Palmares entra para a história ao recons-
tituir sociedades existentes antes do contato 
com os europeus, estabelecendo relações co-
merciais com as tropas portuguesas. 
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Questão 24

A década de 1980 foi marcada por enchen-
tes que deixaram marcas profundas na me-
mória dos catarinenses. Em julho de 1983, as 
chuvas deixaram um saldo de 197 790 desa-
brigados e 49 mortos em 90 municípios do 
Estado. As enchentes daquele ano vitimaram, 
sobretudo, as populações de Blumenau, Itajaí 
e Rio do Sul. Em Blumenau foram 50 mil de-
sabrigados (29,3% da população) e 8 mortos. 
Em Itajaí, a enchente deixou 42,3% da popu-
lação local desabrigada, um total de 40 mil 
pessoas, além de 5 mortos. Em Rio do Sul, 
os 25 mil desabrigados representavam nada 
menos que 64,7% da população.

Dados: Atlas de Desastres Naturais do Estado de 
Santa Catarina, publicado pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa do Cidadão, 2008.

Em relação ao excerto e as enchentes em Santa 
Catarina, analise as proposições:
 I. Blumenau teve o maior percentual de pessoas 

desabrigadas.
 II. As enchentes se repetem no Estado, em parte 

pelas mudanças drásticas ocorridas no clima 
pelo mundo, e em parte pela falta de políticas 
públicas preventivas que evitem a constituição 
de áreas de risco social sobre encostas de mor-
ros, por exemplo.

 III. As populações das cidades atingidas desenvol-
veram diferentes soluções para reconstrução 
de suas vidas; em vários momentos o povo ca-
tarinense recebeu solidariedade de todas as 
regiões do Brasil e mesmo do exterior.

 IV. A cidade de Rio do Sul foi a que atingiu percen-
tualmente o maior número de desabrigados.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

B) Somente as afirmativas II, III e IV são verda-
deiras.

C) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

D) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Rascunho

Questão 25

Analise a imagem e leia os artigos da Lei no 4897 
a seguir.

MELO, Francisco Aurélio Figueiredo. Martírio de Tiradentes, 
1893. Óleo sobre tela. Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro. 

Disponível em: <www.clubeduquedecaxias,com.br/index.php2.sis
tem=agenda8action=read8id=380>. Acesso em: 17 ago. 2011.

Art. 1º Joaquim José da Silva Xavier, o Ti-
radentes, é declarado patrono cívico da Na-
ção Brasileira.

Art. 2º As Forças Armadas, os estabeleci-
mentos de ensino, as repartições públicas e 
de economia mista homenagearão a excelsa 
memória desse patrono, nela inaugurando, 
com festividades, no próximo dia 21 de abril, 
efeméride comemorativa de seu holocausto, 
a efígie do glorioso republicano.

LEI No 4.897, de 9 de dezembro de 1965. Declara Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes, Patrono da Nação Brasileira. 

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/
fed/lei/1960-1969/lei-4897-9-dezembro-1965-368995-

publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 27 ago. 2011.

As sucessivas representações sobre Tiradentes 
exemplificam o fenômeno de apropriação do pas-
sado, tal como se observa na pintura, elaborada 
no início da República, e na lei, promulgada du-
rante o regime militar. 

Essas apropriações, em suas épocas, objetivavam

A) referendar o caráter religioso da Inconfidência.

B) unir a sociedade contra os ideais estrangeiros.

C) justificar a ação inconfidente contra o governo.

D) enfatizar o sacrifício individual em prol da nação.

E) destacar o caráter violento da história nacional.
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Questão 26

Observe a matéria:

Uma tragédia humana está se desenrolando 
no Chifre da África. Informes da Organização 
das Nações Unidas (ONU) alertam para a tra-
gédia humanitária que atinge a região. Os da-
dos são do primeiro relatório sobre o número 
de mortes, que a ONU calcula em dezenas de 
milhares de pessoas, na Somália.

 Disponível em: <www.estadao.com.br/internacional.> 
Acesso em: 5 ago. 2011.

A tragédia humanitária citada no texto decorre di-
retamente:

A) do terrorismo praticado pela Al Qaeda;

B) do violento terremoto que afetou a região;

C) da chamada “Primavera Árabe”, movimento 
político para derrubar a ditadura que governa 
a Somália;

D) da guerra entre a Somália, a Etiópia e a Eritreia;

E) da fome que atinge milhares de pessoas.

Questão 27

O açúcar e suas técnicas de produção fo-
ram levados à Europa pelos árabes no século 
VIII, durante a Idade Média, mas foi princi-
palmente a partir das Cruzadas (séculos XI e 
XIII) que a sua procura foi aumentando. Nes-
sa época passou a ser importado do Oriente 
Médio e produzido em pequena escala no sul 
da Itália, mas continuou a ser um produto de 
luxo, extremamente caro, chegando a figurar 
nos dotes de princesas casadoiras.

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo 
de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 1996.

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, 
o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para 
dar início à colonização brasileira, em virtude de

A) o lucro obtido com o seu comércio ser muito 
vantajoso.

B) os árabes serem aliados históricos dos portu-
gueses.

C) a mão de obra necessária para o cultivo ser 
insuficiente.

D) as feitorias africanas facilitarem a comerciali-
zação desse produto.

E) os nativos da América dominarem uma técni-
ca de cultivo semelhante.

Questão 28

“Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Talvez 
seja o maior crime moral que uma sociedade 
possa cometer.”

Betinho

O Bolsa Família é um programa de transferência 
de renda, cujo objetivo é auxiliar famílias em si-
tuação de pobreza. Sobre esse projeto pode-se 
afirmar 

A) que houve uma redução de quinze pontos per-
centuais no número de pobres da população 
rural brasileira, entre 2003 e 2008, como indi-
cam dados das Nações Unidas.

B) que é considerado, por muitos, o mais impor-
tante projeto de transferência de renda do 
mundo, criado pela primeira vez por Getúlio 
Vargas, tido até hoje como o “pai dos pobres”. 

C) que o sucesso do programa pode ser verifica-
do pela diminuição do êxodo rural da popula-
ção pobre brasileira.

D) que foi um dos programas responsáveis pela 
concentração da população miserável no 
campo, segundo os dados da Fundação Ge-
túlio Vargas.

E) que desestimula a agricultura familiar, já que 
os contemplados não são constrangidos a tra-
balhar, em razão do auxílio dado pelo governo.

Rascunho
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Questão 29

Ao se referir à sociedade da então colônia portu-
guesa Guiné Bissau, o historiador Armando Cas-
tro afirmou:

“As autoridades coloniais utilizam, para os 
castigos corporais, a palmatória, o chicote e 
a vergasta. Nas transações, os brancos pra-
ticam correntemente o roubo: roubo nos pre-
ços, nas quantidades, nas qualidades. Vai-se, 
nesta sociedade colonialista, até o desprezo 
total pela vida dos africanos. Morrem no tra-
balho de abate das árvores, na recolha do 
coconote e nos trabalhos públicos ou afo-
gam-se nos pântanos, quando se fazem as 
secagens, etc. Há alguns anos, dezenas de 
trabalhadores africanos encontraram a morte 
nos trabalhos dos pântanos de Bissau. A mu-
lher africana é vítima de numerosos crimes: 
violações, prostituição, etc.”

CASTRO, A. O Sistema Colonial Português em África 
(meados do século XX). 2. ed. Lisboa: Caminho, 

1980, p. 366.

O texto acima mostra as consequências do pro-
cesso de colonização. Ao se juntarem as duas 
pontas, colonização e descolonização, pode-se 
afirmar sobre a descolonização que

A) o processo de independência dos países afri-
canos foi iniciado no imediato pós segunda 
guerra mundial. No entanto, a instabilidade 
política e econômica de muitas das nações é 
ainda uma realidade, já que os estados nacio-
nais africanos herdaram a diferenciação étni-
ca e cultural e a estrutura de poder de suas 
antigas metrópoles. 

B) a descolonização constitui-se num processo 
histórico marcado por intensa mobilização in-
ternacional a favor da libertação das áreas co-
loniais. Os debates em prol da independência 
dos países africanos tiveram como protago-
nistas os representantes do governo francês 
que, desde os anos 1940, defenderam a liber-
tação pacífica do povo africano.

C) apesar do caráter marcadamente violento da 
colonização portuguesa na Argélia, sua inde-
pendência ocorreu de forma pacífica. O novo 
país foi beneficiado pelos embates políticos 
entre os Estados Unidos e a União Soviética 
no contexto geral da Guerra Fria. 

D) os países africanos são um mosaico muito 
diferenciado de culturas e de desigualda-

des sociais. Alguns países, como a Somália, 
podem ser considerados em vias de desen-
volvimento, outros, como Angola, não têm o 
seu governo reconhecido pelos organismos 
internacionais. 

E) as migrações africanas são o resultado das di-
ficuldades de adaptação de algumas etnias às 
normas democráticas de representação das 
minorias nos parlamentos. Por isso, a análise 
do fenômeno migratório deve levar em conta 
que há legítimos valores culturais que susten-
tam e legitimam a supremacia de uma etnia 
sobre a outra.

Questão 30

Negro, filho de escrava e fidalgo portu-
guês, o baiano Luiz Gama fez da lei e das 
letras suas armas na luta pela liberdade. Foi 
vendido ilegalmente como escravo pelo seu 
pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler 
e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu 
provas de que havia nascido livre. Autodidata, 
advogado sem diploma, fez do direito o seu 
ofício e transformou-se, em pouco tempo, em 
proeminente advogado da causa abolicionista.

AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de 
Historia. Ano 1, no 3. Rio de Janeiro: 

Biblioteca Nacional, jan. 2004. (Adaptado.)

A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros 
na segunda metade do séc. XIX foi resultado de 
importantes lutas sociais condicionadas historica-
mente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a

A) impossibilidade de ascensão social do negro 
forro em uma sociedade escravocrata, mesmo 
sendo alfabetizado. 

B) extrema dificuldade de projeção dos intelec-
tuais negros nesse contexto e a utilização do 
Direito como canal de luta pela liberdade. 

C) rigidez de uma sociedade, assentada na es-
cravidão, que inviabilizava os mecanismos de 
ascensão social.

D) possibilidade de ascensão social, viabilizada 
pelo apoio das elites dominantes, a um mesti-
ço filho de pai português.

E) troca de favores entre um representante negro 
e a elite agrária escravista que outorgara o di-
reito advocatício ao mesmo.
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Questão 31

Substitui-se então uma história crítica, pro-
funda, por uma crônica de detalhes onde o 
patriotismo e a bravura dos nossos soldados 
encobrem a vilania dos motivos que levaram a 
Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para 
a destruição da mais gloriosa república que já 
se viu na América Latina, a do Paraguai.

CHIAVENATTO, J. J. Genocídio americano: A Guerra do 
Paraguai. São Paulo: Brasiliense, 1979. (Adaptado.)

O imperialismo inglês, “destruindo o Para-
guai, mantém o status o na América Meridio-
nal, impedindo a ascensão do seu único Es-
tado economicamente livre”.

Essa teoria conspiratória vai contra a reali-
dade dos fatos e não tem provas documentais. 
Contudo essa teoria tem alguma repercussão.

DORATIOTO. F. Maldita guerra: nova historia da Guerra do 
Paraguai. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. (Adaptado.)

Uma leitura dessas narrativas divergentes de-
monstra que ambas estão refletindo sobre 

A) a carência de fontes para a pesquisa sobre os 
reais motivos dessa Guerra.

B) o caráter positivista das diferentes versões so-
bre essa Guerra. 

C) o resultado das intervenções britânicas nos 
cenários de batalha. 

D) a dificuldade de elaborar explicações convin-
centes sobre os motivos dessa Guerra.

E) o nível de crueldade das ações do exército 
brasileiro e argentino durante o conflito.

Rascunho

Questão 32

A Superintendência Regional do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) desenvolveu o projeto “Comunidades 
Negras de Santa Catarina”, que tem como 
objetivo preservar a memória do povo afro-
descendente no sul do País. A ancestralidade 
negra é abordada em suas diversas dimen-
sões: arqueológica, arquitetônica, paisagísti-
ca e imaterial. Em regiões como a do Sertão 
de Valongo, na cidade de Porto Belo, a fixa-
ção dos primeiros habitantes ocorreu imedia-
tamente após a abolição da escravidão no 
Brasil. O Iphan identificou nessa região um 
total de 19 referências culturais, como os co-
nhecimentos tradicionais de ervas de chá, o 
plantio agroecológico de bananas e os cultos 
adventistas de adoração.

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/
montarDetalheConteudo.do?id=14256&sigla=Noticia&retorn

o=detalheNoticia>. Acesso em: 1 jun. 2009. (Adaptado.)

O texto acima permite analisar a relação entre 
cultura e memória, demonstrando que

A) as referências culturais da população afro-
descendente estiveram ausentes no sul do 
País, cuja composição étnica se restringe 
aos brancos.

B) a preservação dos saberes das comunidades 
afrodescendentes constitui importante ele-
mento na construção da identidade e da diver-
sidade cultural do País. 

C) a sobrevivência da cultura negra está basea-
da no isolamento das comunidades tradicio-
nais, com proibição de alterações em seus 
costumes.

D) os contatos com a sociedade nacional têm im-
pedido a conservação da memória e dos cos-
tumes dos quilombolas em regiões como a do 
Sertão de Valongo.

E) a permanência de referenciais culturais que 
expressam a ancestralidade negra comprome-
te o desenvolvimento econômico da região.

Rascunho
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Questão 33

Observe o quadro

Pedro Américo, Tiradentes esquartejado – Óleo sobre 
tela 262 3 162 cm – Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG.

Pode-se afirmar que a representação de Pedro 
Américo do inconfidente mineiro 

A) data dos primeiros anos da República, suge-
rindo a semelhança entre o drama de Tiraden-
tes e o de Cristo. 

B) foi elaborada durante o período da Indepen-
dência, como expressão dos ideais naciona-
listas da dinastia de Bragança. 

C) caracteriza-se pela denúncia da interferência 
da Igreja católica nos destinos políticos e cul-
turais nacionais. 

D) foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas 
porque expressa conteúdos revolucionários e 
democráticos. 

E) foi proibida de ser exposta publicamente por 
incitar o preconceito contra o governo portu-
guês, responsável pela morte de Tiradentes. 

Rascunho

Questão 34

No Antigo Sistema Colonial, distinguimos dois ti-
pos de Colônias – as de povoamento e as de ex-
ploração – assim caracterizadas:
 I. As de povoamento situam-se nas regiões tem-

peradas, enquanto que as de exploração cor-
respondiam às regiões tropicais;

 II. Nas de exploração, havia o predomínio das 
grandes propriedades, enquanto que nas de 
povoamento prevaleciam as pequenas e mé-
dias propriedades agrícolas;

 III. Nas de povoamento, predominavam os traba-
lhadores brancos e livres, e, nas de exploração, 
predominava o trabalho compulsório de escra-
vos africanos e índios semi-escravos;

 IV. As de povoamento produziam para o mercado 
externo, ao passo que as de exploração visa-
vam ao consumo interno.

Assinale se estão corretas apenas: 

A) I e II

B) I e III

C) I, II e III

D) I, III e IV

E) II, III e IV

Questão 35

Leonardo Boff inclui a generosidade como uma 
pilastra de um modelo adequado de sustentabi-
lidade. Ele a caracteriza do seguinte modo: “Ge-
neroso é aquele que comparte, que distribui co-
nhecimentos e experiências sem esperar nada em 
troca. Já os clássicos da filosofia política, como 
Platão e Rousseau, afirmavam que uma socieda-
de não pode fundar-se apenas sobre a justiça. Ela 
se tomaria inflexível e cruel. Ela deve viver tam-
bém da generosidade dos cidadãos, de seu espí-
rito de cooperação e de solidariedade voluntária”.

Considere as seguintes afirmações:
 I. Segundo o texto, generosidade e justiça podem 

ser complementares uma à outra.
 II. Segundo o texto, se uma sociedade é inflexível 

e cruel, então ela está fundada apenas sobre a 
justiça.

 III. Já na ética aristotélica, a generosidade é uma 
virtude e a extravagância e a avareza são os 
vícios correlacionados a ela.

Está(ão) correta(s) 
A) apenas I. 
B) apenas II. 
C) apenas I e III. 
D) apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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Questão 36

A economia verde contém os seguintes princípios 
para o consumo ético de produtos: a matéria-pri-
ma dos produtos deve ser proveniente de fontes 
limpas e não deve haver desperdício dos produ-
tos. O Estado, entretanto, não impõe, até o pre-
sente momento, sanções àqueles cidadãos que 
não seguem esses princípios.

Considere as seguintes afirmações:
 I. Esses princípios são juízos de fato.
 II. Esses princípios são, atualmente, uma questão 

de moralidade, mas não de legalidade.
 III. A ética epicurista, a exemplo da economia ver-

de, propõe uma vida mais moderada.

Está(ão) correta(s) 

A) apenas I. 

B) apenas I e II. 

C) apenas III. 

D) apenas II e III. 

E) I, II e III. 

Questão 37

“Em Atenas [...] o povo exercia o poder, 
diretamente, na praça pública [...]. Todos os 
homens adultos podiam tomar parte nas de-
cisões. Hoje elegemos quem decidirá por 
nós. A democracia antiga é vista, geralmente, 
como superior à moderna. Mas a democracia 
moderna não é uma degradação da antiga: 
ela traz uma novidade importante – os direitos 
humanos. A questão crucial dos direitos hu-
manos é limitar o poder do governante. Eles 
protegem os governados dos caprichos e des-
mandos de quem está em cima, no poder.”

JANINE, Renato. A democracia. São Paulo: 
Publifolha, 2001. p. 8-10. (Adaptado.)

A superioridade da democracia antiga com rela-
ção à moderna pode ser atribuída ao(à) 

A) poder dado aos homens mais velhos, dotados 
de virtude e sabedoria, para decidirem sobre 
os destinos da cidade. 

B) condução, de forma justa, da vida em socieda-
de e garantia do direito de todos os habitantes 
da cidade de participarem das assembleias. 

C) poder dado aos homens que se destacaram 
como os mais corajosos nas guerras e aos 
mais capazes nas ciências e nas artes, para 

estes tomarem as decisões nas assembleias 
realizadas em praça pública. 

D) fato de o povo eleger seus representantes po-
líticos para tomar decisões sobre os destinos 
da cidade e definir os seus direitos, em praça 
pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e 
injustas dos governantes. 

E) participação direta dos cidadãos nas deci-
sões de interesse do todo no âmbito do es-
paço público. 

Questão 38

Ao pensar como deve comportar-se um 
príncipe com seus súditos, Maquiavel ques-
tiona as concepções vigentes em sua época, 
segundo as quais consideravam o bom go-
verno depende das boas qualidades morais 
dos homens que dirigem as instituições. Para 
o autor, “um homem que quiser fazer profis-
são de bondade é natural que se arruíne en-
tre tantos que são maus. Assim, é necessário 
a um príncipe, para se manter, que aprenda 
a poder ser mau e que se valha ou deixe de 
valer-se disso segundo a necessidade”.

MAQUIAVEL. O Príncipe. São Paulo: 
Abril Cultural, Os Pensadores. 1973, p. 69.

Sobre o pensamento de Maquiavel, a respeito 
do comportamento de um príncipe, é correto 
afirmar que

A) a atitude do governante para com os gover-
nados deve estar pautada em sólidos valores 
éticos, devendo o príncipe punir aqueles que 
não agem eticamente. 

B) o Bem comum e a justiça não são os princí-
pios fundadores da política; esta, em função 
da finalidade que lhe é própria e das dificulda-
des concretas de realizá-la, não está relacio-
nada com a ética. 

C) o governante deve ser um modelo de virtude, 
e é precisamente por saber como governar 
a si próprio e não se deixar influenciar pelos 
maus que ele está qualificado a governar os 
outros, isto é, a conduzi-los à virtude. 

D) o Bem supremo é o que norteia as ações do 
governante, mesmo nas situações em que 
seus atos pareçam maus. 

E) a ética e a política são inseparáveis, pois o 
bem dos indivíduos só é possível no âmbito 
de uma comunidade política onde o governan-
te age conforme a virtude. 



SIMULADO ENEM – PÁG. 19 

Questão 39

“Desta guerra de todos os homens contra 
todos os homens também isto é consequên-
cia: que nada pode ser injusto. As noções de 
bem e de mal, de justiça e injustiça, não po-
dem aí ter lugar. Onde não há poder comum 
não há lei, e onde não há lei não há injustiça. 
Na guerra, a força e a fraude são as duas vir-
tudes cardeais. A justiça e a injustiça não fa-
zem parte das faculdades do corpo ou do es-
pírito. Se assim fosse, poderiam existir num 
homem que estivesse sozinho no mundo, do 
mesmo modo que seus sentidos e paixões.”

HOBBES. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 77.

Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça 
e a injustiça como não pertencentes às faculdades 
do corpo e do espírito, considere as afirmativas:
 I. Justiça e injustiça são qualidades que per-

tencem aos homens em sociedade, e não na 
solidão.

 II. No estado de natureza, o homem é como um 
animal: age por instinto, muito embora tenha a 
noção do que é justo e injusto.

 III. Só podemos falar em justiça e injustiça quando 
é instituído o poder do Estado.

 IV. O juiz responsável por aplicar a lei não decide 
em conformidade com o poder soberano; ele 
favorece os mais fortes.

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) I, III e IV.

E) II, III e IV.

Rascunho

Questão 40

O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior su-
cesso da história virtual, independente da po-
lêmica causada por ele. Em seis dias, atingiu 
a espantosa soma de 100 milhões de espec-
tadores, aproximadamente. No primeiro dia 
na Internet, o vídeo foi visto por aproximada-
mente 100 000 visitantes.

PETRY, A. O Mocinho vai prender o bandido... e 
100 milhões de jovens querem ver. Veja, ano 45, 

n.12, 2 261 ed., 21 mar. 2012. (Adaptado.)

A Internet revelou-se um poderoso instrumento 
para a ação política de ONGs e de movimentos 
sociais.

A respeito das formas de expressão de necessi-
dades coletivas no mundo globalizado, assinale a 
alternativa correta. 

A) As ONGs e os novos movimentos sociais têm 
como característica comum a construção de 
estruturas hierarquizadas e rígidas para a rea-
lização das lutas coletivas. 

B) Como toda luta política, a conquista do poder 
de Estado é o referencial a partir do qual se 
constroem as ações das novas reivindicações 
coletivas de ONGs e movimentos sociais. 

C) Demandas ligadas ao trabalho perderam sua 
importância para as novas lutas coletivas ex-
pressas pelas ONGs e pelos recentes movi-
mentos sociais. 

D) Nas novas lutas coletivas há o predomínio dos 
novos sujeitos sociais, os grupos sociologica-
mente minoritários, com um projeto definido e 
uniforme de construção da sociedade. 

E) O ativismo de ONGs e de movimentos sociais 
nas redes virtuais diversifica as agendas polí-
ticas e as práticas que buscam inovar o modo 
de fazer política. 

Rascunho
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Questão 41

MERCADO DO MEDO

Não há sobrevivência humana sem a ex-
periência do adoecimento. E não se trata de 
uma resignação passiva diante do corpo que 
insiste em falhar, pois essa é nossa condi-
ção. O encanto da medicina está no poder de 
nos oferecer tratamento para as aflições e as 
dores. O câncer é uma delas – “uma palavra 
que impõe medo nos corações das pesso-
as”, disse Angelina Jolie. Talvez tenha sido 
o medo que a fez se submeter a uma cirurgia 
de mastectomia radical: retirou os dois seios 
como medida preventiva para desautorizar o 
destino anunciado em seus genes. Angelina 
não estava doente – o câncer era uma proba-
bilidade. A estatística genética a sentenciou 
à morte e o mesmo bisturi que a mutilou re-
construiu seu corpo.

DINIZ, Debora. Mercado do Medo. O Estado de São Paulo. 
(Adaptado.) Disponível em: <http://www.estadao.com.br/

noticias/suplementos,mercado-do-medo,1033167,0.htm>. 
Acesso em: 24 maio 2013.

Sobre a importância da pesquisa genética atual-
mente, assinale a alternativa incorreta:

A) Atualmente, a genética se tornou um dos prin-
cipais campos da pesquisa biomédica.

B) A influência da estatística e do mapeamento 
genético cria um novo perfil de doentes: aque-
les que têm propensão genética a determina-
da doença. 

C) Há um forte apelo mercadológico a iniciativas 
de mapeamento genético.

D) O mapeamento genético cria diversos proble-
mas éticos que ainda não foram satisfatoria-
mente resolvidos.

E) Do ponto de vista ético, há somente ganhos 
em se fazer o mapeamento genético de 
alguém.

Rascunho

Questão 42

FILMES NACIONAIS: 
PORQUE EU NÃO GOSTO DELES?

Por Rodrigo Nunes

Cansei de responder a amigos, parentes, 
vizinhos, colegas de trabalho, cachorros, pa-
pagaios e coelhinhos:

Não gosto de filmes nacionais porque eles 
não têm legendas!

Simples assim.

Não vou ao cinema assistir aos maravilho-
sos, fantásticos, incríveis e premiados filmes 
brasileiros (segundo pessoas ouvintes, ÓBE-
VEO [sic]) pelo simples fatos de eu não com-
preender – veja bem, eu disse COMPREEN-
DER – o que falam. Consigo ouvir os sons 
dos filmes, mas não consigo entender o que 
falam. Nada mais natural pra quem é surdo.

Mas convenhamos… Tanta tecnologia 
disponível e os responsáveis não “copiam e 
colam” as falas dos personagens dentro dos 
arquivos de vídeo dos filmes.

Infelizmente não me dão o direito de assis-
tir e prestigiar os filmes produzidos no meu 
próprio país. Enquanto isso, continuo batendo 
palmas para as produções estrangeiras.

Disponível em: <http://escrevequeescuto.wordpress.
com/2011/09/08/filmes-nacionais-porque-eu-no-gosto-

deles/>. Acesso em: 29 jan. 2013.

O fato acima descrito reflete uma situação comum 
para as pessoas com algum tipo de característica 
que foge da norma social. Assinale a alternativa 
que apresenta compreensões sociológicas plau-
síveis para esse fenômeno:
 I. Por não se inserirem de forma plena no am-

biente social comum, muitas vezes pessoas 
com deficiência criam espaços alternativos de 
sociabilidade e comunicação.

 II. O que há é um constante preconceito contra 
pessoas com deficiência. Isso é o que se vê es-
pecialmente com relação aos surdos, que são 
obrigados a se comunicarem em LIBRAS.

 III. A ampliação dos direitos humanos e os cons-
tantes debates sobre os direitos de cidadania 
têm possibilitado às pessoas com deficiência 
importantes ganhos políticos.

 IV. O direito à diversidade sexual é uma das princi-
pais demandas dos movimentos em defesa das 
pessoas com deficiência.
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Estão corretas:

A) Somente I e II.

B) Somente II e III.

C) Somente III e IV.

D) Somente I e III.

E) Somente II e IV.

Questão 43

O Pará é o estado brasileiro que apresenta o 
maior número de terras quilombolas reconhecidas 
pelo Estado. Em 1995, no município de Oriximiná, 
a comunidade de Boa Vista foi a pioneira no país a 
receber título coletivo de suas terras. Para a con-
cretização deste direito, uma comunidade quilom-
bola precisa comprovar que

A) dispõe de registros arqueológicos pelos quais 
se confirme que a comunidade vive em terras 
que eram, anteriormente, um quilombo de es-
cravos negros fugidos da servidão. 

B) sua identidade étnica como remanescente 
de quilombo é resultado de processos de re-
sistência em relação aos grupos sociais he-
gemônicos. 

C) tem origem biológica negra em toda a sua po-
pulação. 

D) sempre viveu isolada de outras comunidades 
por longos períodos de tempo, o que possibili-
tou a identificação de seus membros pela cor 
da pele. 

E) sua população mantém vivas as tradições re-
ligiosas dos primeiros escravos africanos que 
habitaram o território brasileiro. 

Rascunho

Questão 44

Os problemas ambientais mobilizam muitos cien-
tistas e ativistas ao redor do mundo. Atuando em 
áreas distintas, eles buscam soluções a curto e 
médio prazos para evitar um colapso completo do 
meio ambiente. Fazendo uma análise no sentido 
sociológico da charge abaixo, podemos concluir 
como verdadeiro:

Disponível em: <http://vivamelhoronline.com/tag/andy-singer>.

A) sociedades com alto padrão de qualidade e 
acesso irrestrito a tecnologia estão a salvo 
das consequências advindas dos problemas 
ambientais.

B) a resolução dos problemas ambientais requer 
não somente políticas públicas e ações glo-
bais, mas uma mudança de comportamento 
dos indivíduos.

C) os problemas ambientais não forçarão a mu-
dança de comportamento dos indivíduos ou a 
forma de organização das sociedades ao re-
dor do mundo.

D) as práticas capitalistas não ameaçam tanto o 
meio ambiente e as relações sociais.

E) a industrialização e urbanização intensas não 
são causas dos problemas ambientais.

Rascunho
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Questão 45

EM 5 ANOS, CURSOS DE PONTA DA USP 
SÓ MATRICULARAM 87 ALUNOS NEGROS

Desde que a Universidade de São Paulo 
(USP) criou em 2006 o Programa de Inclusão 
Social da USP (Inclusp), Medicina, Direito e 
Engenharia – cursos de ponta – matricularam 
87 alunos pretos até o vestibular de 2011. O 
número refere-se a 0,8% dos matriculados 
nas carreiras. Os dados do processo seleti-
vo de 2012 não estão disponíveis no site da 
Fuvest e a universidade não os forneceu. 
Preto é a terminologia usada pelo IBGE e 
pela USP para definir a cor da pele. 

O diretor da ONG Educafro, frei David Rai-
mundo dos Santos, ressalta que o sucesso 
do programa de inclusão da USP tem de se 
refletir nos cursos mais tradicionais. “Se a 
USP consegue com o Inclusp colocar pretos 
em Medicina e Direito, os demais também te-
rão inclusão.” 

Estadão Online. Notícia de 2/6/2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso, 

em-5-anos-cursos-de-ponta-da-usp-so- 
matricularam-87-alunos-negros,881307,0.htm>. 

Acesso em: 11 jul. 2012. (Adaptado.)

A partir do texto e dos seus conhecimentos socio-
lógicos, responda: qual dos fatores abaixo não tem 
intenção política de estimular a igualdade étnica 
na sociedade brasileira atual?

A) O respeito à diversidade sexual.

B) O estímulo à paridade entre brancos e negros 
no acesso à educação, trabalho e saúde.

C) O reconhecimento da importância histórica e 
cultural do negro no Brasil.

D) O acesso das minorias étnicas aos cargos 
públicos.

E) A criminalização do racismo.

Rascunho
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Questão 46

Durante o dia, parte da energia solar é cap-
tada pela superfície da Terra e absorvida, en-
quanto a outra parte é irradiada para a atmos-
fera, de volta para o espaço. Os gases naturais 
que existem na atmosfera funcionam como 
uma espécie de capa protetora que impede a 
dispersão total do calor, o que ajuda a manter 
o planeta quente.

Se esse processo, denominado efeito estu-
fa, não existisse, a temperatura da superfície 
terrestre seria, em média, cerca de 34 °C mais 
fria do que é hoje. Portanto, pode-se afirmar 
que o efeito estufa é imprescindível para a ma-
nutenção da vida sobre a Terra.

 Disponível em: <www.rudzerhost.com/ambiente/estufa.
htm#topo>. Acesso em: 22 out. 2012. (Adaptado.)

Nos últimos séculos, a ação do homem vem pro-
movendo, na atmosfera, um aumento conside-
rável na taxa de dióxido de carbono (CO2), gás 
importante na produção do efeito estufa. A ação 
antropogênica, ou seja, a interferência humana 
sobre o meio ambiente é apontada como uma das 
responsáveis pelo aumento, acima do normal, da 
temperatura no planeta.

Sobre esse assunto assinale a alternativa correta. 

A) A destruição da camada de ozônio pelo au-
mento de dióxido de carbono na atmosfera é 
um dos fatores responsáveis pelo efeito estufa. 

B) O aumento da concentração de gases, como 
o gás carbônico, por ação antropogênica se 
deve principalmente pela queima de combustí-
veis fósseis e destruição de florestas naturais. 

C) Uma das consequências do efeito estufa é a 
diminuição de absorção de raios solares, o 
que interfere na fotossíntese, provocando al-
terações na cadeia alimentar dos diferentes 
ecossistemas. 

D) A ação antropogênica não pode ser considerada 
um fator de alteração ambiental, uma vez que o 
efeito estufa existe independentemente da su-
pressão de gases como o CO2 pelo homem. 

E) As chuvas ácidas são consequência do efeito 
estufa e provocam a acidificação de oceanos, 
interferindo na sobrevivência do fitoplâncton 
marinho. 

Questão 47

A tirinha abaixo apresenta um exemplo de cadeia 
alimentar. 

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias

A respeito dessa cadeia alimentar, é correto afir-
mar: 

A) Os fluxos de matéria e de energia variam de 
acordo com o tamanho do consumidor, por 
isso, quanto maior o tamanho do consumidor, 
maiores serão as quantidades de matéria e de 
energia nele presentes. 

B) As quantidades de matéria e energia presentes 
em um nível trófico são sempre menores que 
aquelas presentes no nível trófico seguinte. 

C) A energia e a matéria são conservadas ao 
longo da cadeia alimentar, e seus valores são 
equivalentes em cada um dos níveis tróficos 
representados. 

D) Parte da matéria e parte da energia do ali-
mento saem da cadeia alimentar na forma de 
fezes, urina, gás carbônico, água e calor, e, 
por isso, elas são menores no homem. 

E) Não há relação entre as quantidades de ma-
téria e energia presentes em um nível trófico 
podendo ser maiores ou menores que aquelas 
presentes no nível trófico seguinte. 
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Questão 48

No decorrer de sua existência, a espécie huma-
na tem sido uma das principais responsáveis pelo 
desaparecimento de muitos organismos de nosso 
planeta. Nos tempos mais remotos, a caça indis-
criminada de animais mais vulneráveis, como por 
exemplo, aves não voadoras, era um dos princi-
pais motivos de extinção de várias espécies. Atual-
mente o ser humano continua sendo o principal 
promotor da perda de biodiversidade. Um conjun-
to de possíveis causas de extinção de espécies 
nos tempos atuais é: 

A) fragmentação de hábitat, uso de cobaias em 
pesquisas científicas e caça controlada. 

B) fragmentação de hábitat, introdução de espé-
cies exóticas e poluição. 

C) poluição, introdução de espécies exóticas e 
reprodução de espécies em cativeiro. 

D) poluição, reprodução de espécies em cativeiro 
e crendices populares. 

E) uso de cobaias em pesquisas científicas, caça 
controlada e poluição.

Questão 49

Olhos pouco desenvolvidos e ausência de pig-
mentação externa são algumas das características 
comuns a diversos organismos que habitam exclu-
sivamente cavernas. Dentre esses organismos, en-
contram-se espécies de peixes, anfíbios, crustáce-
os, aracnídeos, insetos e anelídeos. Em relação às 
características mencionadas, é correto afirmar que: 

A) O ambiente escuro da caverna induz a ocor-
rência de mutações que tornam os organis-
mos albinos e cegos, características que se-
riam transmitidas para as gerações futuras. 

B) Os indivíduos que habitam cavernas escuras 
não utilizam a visão e não precisam de pig-
mentação; por isso, seus olhos atrofiam e sua 
pele perde pigmentos ao longo da vida. 

C) As características típicas de todos os animais 
de caverna surgiram no ancestral comum e 
exclusivo desses animais e, portanto, indicam 
proximidade filogenética. 

D) A perda de pigmentação e a perda de visão nes-
ses animais são características adaptativas sele-
cionadas pelo ambiente escuro das cavernas. 

E) não há relação entre as características men-
cionadas e o local em que habitam.

Questão 50

Os ciclos biogeoquímicos referem-se à movimen-
tação dos elementos químicos no ecossistema 
entre os seres vivos e o meio ambiente. Analise 
as afirmativas abaixo sobre os diversos ciclos e 
assinale a alternativa correta. 

A) Toda água absorvida por plantas e animais 
é utilizada na síntese de outras substâncias, 
retornando ao meio ambiente exclusivamente 
através dos decompositores. 

B) O carbono da atmosfera é incorporado aos se-
res vivos através da respiração. 

C) O fósforo é incorporado aos seres vivos atra-
vés dos vegetais pela absorção de fosfatos 
dissolvidos na água e solo. 

D) As bactérias fixam o nitrato atmosférico e o 
transfere para as plantas através de N2.

E) A utilização do etanol em substituição aos 
combustíveis fósseis acarretou um aumento 
na concentração de óxidos de enxofre na at-
mosfera. 

Questão 51

Uma das consequências do “efeito estufa” é o 
aquecimento dos oceanos. Esse aumento de tem-
peratura provoca 

A) menor dissolução de CO2 nas águas oceâni-
cas, o que leva ao consumo de menor quan-
tidade desse gás pelo fitoplâncton, contribuin-
do, assim, para o aumento do efeito estufa 
global. 

B) menor dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, 
para a redução do efeito estufa global. 

C) menor dissolução de CO2 e O2 nas águas oce-
ânicas, o que leva ao consumo de maior quan-
tidade de O2 pelo fitoplâncton, contribuindo, 
assim, para a redução do efeito estufa global. 

D) maior dissolução de CO2 nas águas oceânicas, 
o que leva ao consumo de maior quantidade 
desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, as-
sim, para a redução do efeito estufa global. 

E) maior dissolução de O2 nas águas oceânicas, 
o que leva à liberação de maior quantidade 
de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, assim, 
para o aumento do efeito estufa global. 
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Questão 52

Todos os dias, os escritórios, os restaurantes e as 
residências produzem muito lixo. As empresas de 
limpeza trabalham diariamente para recolher uma 
grande quantidade desse lixo e encaminhar prin-
cipalmente para os “lixões”. A figura ilustra alguns 
materiais e seres vivos que podem ser encontra-
dos nos lixões de muitas cidades.

A respeito do problema do lixo e a partir da figura, 
foram feitas algumas afirmações:
 I. Os lixões podem produzir o chorume, que con-

siste em um líquido negro e fétido que pode con-
taminar os lençóis subterrâneos de água. Esse 
líquido pode conter microrganismos patogênicos 
e metais pesados tóxicos para o ser humano;

 II. A transmissão das doenças indicadas é exclusi-
va às pessoas que trabalham da coleta do lixo 
ou que habitem muito próximo desses locais;

 III. Haverá transmissão das doenças indicadas so-
mente se os animais listados conseguirem ino-
cular os microrganismos causadores na pele 
humana;

 IV. A decomposição da matéria orgânica presente 
no lixo pode produzir o gás metano, substância 
inflamável, pondo em risco comunidades que 
vivem próximo desses locais.

É correto apenas o contido em:

A) I. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) I, II e III.  

E) II, III e IV.  

Questão 53

Pesticidas são contaminantes ambientais alta-
mente tóxicos aos seres vivos e, geralmente, com 
grande persistência ambiental. A busca por novas 
formas de eliminação dos pesticidas tem aumen-
tado nos últimos anos, uma vez que as técnicas 
atuais são economicamente dispendiosas e palia-
tivas. A biorremediação de pesticidas utilizando 
micro-organismos tem se mostrado uma técnica 
muito promissora para essa finalidade, por apre-
sentar vantagens econômicas e ambientais.
Para ser utilizado nesta técnica promissora, um 
micro-organismo deve ser capaz de

A) transferir o contaminante do solo para a água. 

B) absorver o contaminante sem alterá-lo quimi-
camente. 

C) apresentar alta taxa de mutação ao longo das 
gerações. 

D) estimular o sistema imunológico do homem 
contra o contaminante. 

E) metabolizar o contaminante, liberando subpro-
dutos menos tóxicos ou atóxicos. 

Rascunho
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Questão 54

Considere o cartum.

De maneira bem humorada e com certo exagero, 
a figura faz referência aos

A) organismos transgênicos, nos quais genes de 
uma espécie são transferidos para outra espé-
cie de modo que esta última expresse caracte-
rísticas da primeira. 

B) organismos geneticamente modificados, nos 
quais técnicas de engenharia genética permi-
tem que se manipulem genes da própria es-
pécie, fazendo-os expressar características 
desejáveis. 

C) animais híbridos, obtidos a partir do cruza-
mento entre indivíduos de espécies diferen-
tes, o que permite que características de uma 
espécie sejam expressas por espécies não 
aparentadas. 

D) animais obtidos por seleção artificial, a partir 
da variabilidade obtida por acasalamentos di-
recionados, processo que permite ao homem 
desenvolver em espécies domésticas caracte-
rísticas de interesse comercial. 

E) animais resultantes de mutação gênica, me-
canismo a partir do qual os indivíduos da es-
pécie produzem novas características, em 
resposta às necessidades impostas pelo am-
biente. 

Rascunho

DE ENTRADA

ASINHAS SE PORCO

EMPANADAS!

NO RESTAURANTE ...
E PRA MIM,

COXINHAS DE
LAMBARI

FLAMBADAS!

Questão 55

Para obter-se o terreno para o plantio, o mato 
precisa ser derrubado, galhos e ramos corta-
dos e, depois de secarem, precisam ser quei-
mados. É um trabalho duro. Em geral é feito 
por grupos de homens acostumados com esse 
serviço, e que são pagos por um chefe o qual 
contrata o serviço com os donos das terras... 
Depois de mais ou menos 2 a 3 meses que o 
sol secou as folhas e os galhos, pode-se co-
meçar a queima do mato, um acontecimento 
notável, esperado com grande tensão.

MAIER, Max Hermann. Um advogado de Frankfurt se torna 
cafeicultor na selva brasileira. CDPH/UEL.

Reconhecendo a importância da atmosfera para o 
equilíbrio térmico da Terra, é possível prever que 
a modificação em sua composição pode acarretar 
um desequilíbrio na manutenção da vida. Realizar 
amplos reflorestamentos no planeta é uma forma 
de reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento 
global. Este procedimento baseia-se na hipótese 
de que o aumento de áreas de florestas promove

A) absorção de CFC, gás responsável pela des-
truição da camada de ozônio.

B) aumento do gás carbônico no solo, diminuindo 
a emissão de gás metano para a atmosfera, 
causando resfriamento da superfície terrestre.

C) maior disponibilidade de combustíveis fósseis, 
diminuindo o fenômeno da inversão térmica.

D) redução da radiação ultravioleta causada pela 
liberação de gás oxigênio, resultante do pro-
cesso fotossintético dos vegetais.

E) retenção do carbono pelas árvores, com dimi-
nuição do gás carbônico atmosférico, o qual 
acentua o efeito estufa. 

Rascunho
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Questão 56

No início da década de 1950, o vírus que causa a 
doença chamada de mixomatose foi introduzido na 
Austrália para controlar a população de coelhos, 
que se tornara uma praga. Poucos anos depois 
da introdução do vírus, a população de coelhos 
reduziu-se drasticamente. Após 1955, a doença 
passou a se manifestar de forma mais branda nos 
animais infectados e a mortalidade diminuiu. 

Considere as explicações para esse fato descritas 
nos itens de I a IV:

 I. O vírus promoveu a seleção de coelhos mais 
resistentes à infecção, os quais deixaram maior 
número de descendentes.

 II. Linhagens virais que determinavam a morte 
muito rápida dos coelhos tenderam a se extin-
guir.

 III. A necessidade de adaptação dos coelhos à 
presença do vírus provocou mutações que lhes 
conferiram resistência.

 IV. O vírus induziu a produção de anticorpos que 
foram transmitidos pelos coelhos à prole, confe-
rindo-lhe maior resistência com o passar das 
gerações.

Estão de acordo com a teoria da evolução por se-
leção natural apenas as explicações: 

A) I e II

B) I e IV

C) II e III

D) II e IV

E) III e IV

Rascunho

Questão 57

A floresta amazônica foi apelidada de “pulmão do 
mundo” para salientar a sua importância no cená-
rio mundial. Esse apelido: 

A) é bem aplicado, pois a floresta é a principal 
produtora de O2 pela fotossíntese. 

B) é bem aplicado, pois a floresta é a principal 
consumidora de CO2 pela fotossíntese. 

C) é bem aplicado, pois a floresta é a principal 
consumidora de gases poluentes. 

D) não é bem aplicado, pois a floresta consome 
praticamente todo o O2 que produz pela fotos-
síntese. 

E) não é bem aplicado, pois todo o O2 produzido 
na fotossíntese vai originar o gás ozônio que 
forma a camada superior da atmosfera. 

Questão 58

Até o século XVII, o papel dos espermatozoides 
na fertilização do óvulo não era reconhecido. O 
cientista italiano Lazaro Spallanzani, em 1785, 
questionou se seria o próprio sêmen, ou simples-
mente o vapor dele derivado, a causa do desen-
volvimento do óvulo.

Do relatório que escreveu a partir de seus estu-
dos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte 
trecho:

“... para decidir a questão, é importante em-
pregar um meio conveniente que permita sepa-
rar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-
-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou 
menos envolvidos pelo vapor.”

Dentre as etapas que constituem o método cien-
tífico, esse trecho do relatório é um exemplo de: 

A) análise de dados.

B) coleta de material.

C) elaboração da hipótese.

D) planejamento do experimento.

E) elaboração de conclusão.
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Questão 59

O mecanismo de controle biológico evita impacto 
ambiental na medida que

A) utiliza pesticidas como o DDT para eliminar 
insetos parasitas dos vegetais usados na ali-
mentação humana. 

B) utiliza óleos para asfixiar as larvas de mosqui-
tos transmissores de doenças que se desen-
volvem na água. 

C) utiliza inimigos naturais das pragas que se 
quer eliminar. 

D) emprega o desmatamento para eliminar os 
animais que funcionam como reservatórios 
naturais de agentes causadores de doenças 
humanas. 

E) emprega fertilizantes para aumentar a produti-
vidade da agricultura. 

Questão 60

O melhor método para controlar doenças causa-
das por parasitas transmitidos aos seres humanos 
por pernilongos é 

A) o emprego de pesticidas em larga escala. 

B) a utilização de fertilizantes mais potentes. 

C) depositar o esgoto urbano no mar através de 
emissários apropriados. 

D) povoar coleções de água doce com peixes 
que se alimentam de larvas dos insetos trans-
missores. 

E) incineração do lixo urbano. 

Questão 61

Um motor é capaz de desenvolver uma potência 
de 500 W. Se toda essa potência for usada na 
realização do trabalho para a aceleração de um 
objeto, ao final de 2,0 minutos sua energia cinéti-
ca terá, em joules, um aumento igual a

A) 2,5 ? 102. 

B) 1,0 ? 103. 

C) 3,0 ? 103. 

D) 3,0 ? 104. 

E) 6,0 ? 104. 

Questão 62

Muitos carros possuem um sistema de seguran-
ça para os passageiros chamado airbag. Este 
sistema consiste em uma bolsa de plástico que 
é rapidamente inflada quando o carro sofre uma 
desaceleração brusca, interpondo-se entre o pas-
sageiro e o painel do veículo. Em uma colisão, a 
função do airbag é

A) aumentar o intervalo de tempo de colisão en-
tre o passageiro e o carro, reduzindo assim a 
força recebida pelo passageiro. 

B) aumentar a variação de momento linear do 
passageiro durante a colisão, reduzindo assim 
a força recebida pelo passageiro. 

C) diminuir o intervalo de tempo de colisão entre 
o passageiro e o carro, reduzindo assim a for-
ça recebida pelo passageiro. 

D) diminuir o impulso recebido pelo passageiro 
devido ao choque, reduzindo assim a força re-
cebida pelo passageiro. 

E) aumentar o intervalo de tempo de colisão en-
tre o passageiro e o carro, aumentando assim 
a força de frenagem do veículo. 

Rascunho



SIMULADO ENEM – PÁG. 29 

Questão 63

A imagem, obtida em um laboratório didático, re-
presenta ondas circulares produzidas na superfí-
cie da água em uma cuba de ondas e, em desta-
que, três cristas dessas ondas. O centro gerador 
das ondas é o ponto P, perturbado periodicamen-
te por uma haste vibratória.

Disponível em: <http://educar.sc.usp.br>. (Adaptado.)

Considerando as informações da figura e sabendo 
que a velocidade de propagação dessas ondas na 
superfície da água é 13,5 cm/s, é correto afirmar 
que o número de vezes que a haste toca a super-
fície da água, a cada segundo, é igual a

A) 4,5. 

B) 3,0. 

C) 1,5. 

D) 9,0. 

E) 13,5. 

Rascunho

Questão 64

Leia.

COR DA CHAMA DEPENDE DO 
ELEMENTO QUEIMADO

Por que a cor do fogo varia de um material 
para outro?

A cor depende basicamente do elemento quí-
mico em maior abundância no material que está 
sendo queimado. A mais comum, vista em in-
cêndios e em simples velas, é a chama ama-
relada, resultado da combustão do sódio, que 
emite luz amarela quando aquecido a altas tem-
peraturas. Quando, durante a combustão, são 
liberados átomos de cobre ou bário, como em 
incêndio de fiação elétrica, a cor da chama fica 
esverdeada. 

Revista Superinteressante, mar. 1996. (Adaptado.)

A luz é uma onda eletromagnética. Dependendo 
da frequência dessa onda, ela terá uma colora-
ção diferente. O valor do comprimento de onda da 
luz é relacionado com a sua frequência e com a 
energia que ela transporta: quanto mais energia, 
menor é o comprimento de onda e mais quente é 
a chama que emite a luz. Luz com coloração azu-
lada (região II) tem menor comprimento de onda 
do que luz com coloração alaranjada (região I).

Disponível em: <http://papofisico.tumblr.com>. (Adaptado.)

Baseando-se nas informações e analisando a 
imagem, é correto afirmar que, na região I, em re-
lação à região II,

A) a luz emitida pela chama se propaga pelo ar 
com maior velocidade.

B) a chama emite mais energia.

C) a chama é mais fria.

D) a luz emitida pela chama tem maior frequência.

E) a luz emitida pela chama tem menor compri-
mento de onda.

I

II
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Questão 65

Um recurso muito utilizado na medicina é a eco-
grafia Doppler, que permite obter uma série de 
informações úteis para a formação de diagnós-
ticos, utilizando ultrassons e as propriedades do 
efeito Doppler. No que se refere a esse efeito, é 
correto afirmar: 

A) A frequência das ondas detectadas por um 
observador em repouso em um certo referen-
cial é menor que a frequência das ondas emi-
tidas por uma fonte que se aproxima dele. 

B) O movimento relativo entre fonte e observador 
não afeta o comprimento de onda detectado 
por ele. 

C) O efeito Doppler explica as alterações que 
ocorrem na amplitude das ondas, devido ao 
movimento relativo entre fonte e observador. 

D) O efeito Doppler é um fenômeno que diz res-
peito tanto a ondas mecânicas quanto a on-
das eletromagnéticas. 

E) O movimento relativo entre fonte e observador 
altera a velocidade de propagação das ondas. 

Rascunho

Questão 66

Em um manual de um chuveiro elétrico são en-
contradas informações sobre algumas caracte-
rísticas técnicas, ilustradas no quadro, como a 
tensão de alimentação, a potência dissipada, o 
dimensionamento do disjuntor ou fusível, e a área 
da seção transversal dos condutores utilizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificação

Modelo A B

Tensão (V) 127 220

Potência 
(Watt)

Seletor de 
temperatura 
multitempe- 

raturas

 0 0

● 2 440 2 540

●● 4 400 4 400

●●● 5 500 6 000

Disjuntor ou fusível (Ampère) 50 30

Seção dos condutores (mm2) 10 4

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, 
ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a 
um disjuntor de 50 ampères. No entanto, intrigou-
-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado 
para uma correta instalação de um chuveiro do 
modelo B devia possuir amperagem 40% menor.

Considerando-se os chuveiros de modelos A e 
B, funcionando à mesma potência de 4 400 W, a 
razão entre as suas respectivas resistências elé-
tricas, RA e RB que justifica a diferença de dimen-
sionamento dos disjuntores, é mais próxima de: 

A) 0,3. 

B) 0,6. 

C) 0,8. 

D) 1,7. 

E) 3,0. 

Rascunho
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Questão 67

Um professor pediu a seus alunos que ligassem 
uma lâmpada a uma pilha com um pedaço de fio 
de cobre.

Nestas figuras, estão representadas as monta-
gens feitas por quatro estudantes:

+–

Carlos

+–

João

+–

Mateus Pedro

+–

+–

Carlos

+–

João

+–

Mateus Pedro

+–

Considerando-se essas quatro ligações, é correto 
afirmar que a lâmpada vai acender apenas

A) na montagem de Mateus. 

B) na montagem de Pedro. 

C) nas montagens de João e Pedro. 

D) nas montagens de Carlos, João e Pedro. 

E) em nenhuma das montagens.

Questão 68

Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em 
um suporte isolante, como mostra a figura. O mo-
vimento do ímã, em direção ao anel,

S

Anel metálico

N

ímã

Suporte isolante

A) não causa efeitos no anel. 

B) produz corrente alternada no anel. 

C) faz com que o polo sul do ímã vire polo norte 
e vice-versa. 

D) produz corrente elétrica no anel, causando 
uma força de atração entre anel e ímã. 

E) produz corrente elétrica no anel, causando 
uma força de repulsão entre anel e ímã. 

Questão 69

As ondas eletromagnéticas geradas pela fonte 
de um forno de micro-ondas têm uma frequência 
bem característica, e, ao serem refletidas pelas 
paredes internas do forno, criam um ambiente de 
ondas estacionárias. O cozimento (ou esquen-
tamento) ocorre devido ao fato de as moléculas 
constituintes do alimento, sendo a de água a prin-
cipal delas, absorverem energia dessas ondas e 
passarem a vibrar com a mesma frequência das 
ondas emitidas pelo tubo gerador do forno. O fe-
nômeno físico que explica o funcionamento do 
forno de micro-ondas é a 

A) ressonância. 

B) interferência. 

C) difração. 

D) polarização. 

E) absorção. 

Rascunho
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Questão 70

Em física é muito comum a utilização da análise 
gráfica para se resolver um determinado proble-
ma. Associe os gráficos A, B, C, D e E às respec-
tivas grandezas físicas.

0 Tempo

Força Força

0 Deslocamento

Pressão

0 Volume

Carga elétrica

0 Diferença de potencial

Corrente elétrica

0 Tempo

 (A)

0 Tempo

Força Força

0 Deslocamento
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0 Volume

Carga elétrica

0 Diferença de potencial

Corrente elétrica

0 Tempo

 (B)

0 Tempo

Força Força

0 Deslocamento
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0 Volume

Carga elétrica

0 Diferença de potencial

Corrente elétrica

0 Tempo

 (C)

0 Tempo

Força Força

0 Deslocamento

Pressão

0 Volume

Carga elétrica
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Corrente elétrica
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 (D)

0 Tempo

Força Força

0 Deslocamento

Pressão

0 Volume

Carga elétrica

0 Diferença de potencial

Corrente elétrica

0 Tempo

 (E)

(  )  Área sob a curva numericamente igual ao 
trabalho realizado em uma expansão vo-
lumétrica.

(  )  Área sob a curva numericamente igual ao 
trabalho realizado por uma força variável.

(  )  Área sob a curva numericamente igual à 
quantidade de carga elétrica que percorre 
um condutor.

(  )  Área sob a curva numericamente igual ao 
impulso de uma força.

(  )  Energia potencial elétrica armazenada por 
um capacitor quando está carregado.

Assinale a alternativa que representa correta-
mente, em sequência descendente, a associação 
acima: 

A) A – B – E – C – D

B) E – D – B – A – C

C) C – B – E – A – D

D) B – D – C – A – E

E) D – B – E – C – A

Questão 71

Fragmento infinitésimo,

Quase que apenas mental,

Quantum granulado no mel,

Quantum ondulado do sal,

Mel de urânio, sal de rádio

Qualquer coisa quase ideal.

Um trecho da música “Quanta”, de Gilberto Gil, é 
reproduzido anteriormente.

As frases “Quantum granulado no mel” e “Quantum 
ondulado do sal” relacionam-se, na Física, com

A) Conservação de Energia. 

B) Conservação da Quantidade de Movimento. 

C) Dualidade Partícula-onda. 

D) Princípio da Causalidade. 

E) Conservação do Momento Angular. 

Rascunho
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Questão 72

Há algum tempo, discute-se a possibilidade de 
obtenção de energia a partir da Lua, através do 
seguinte processo (ver figura);

1)  painéis solares transfomam a luz solar em ele-
tricidade;

2)  um transmissor é, então, acionado, produzindo 
micro-ondas que são enviadas a um refletor;

3) o refletor direciona o feixe de ondas para a Terra;

4)  na Terra, uma antena recebe o feixe de ondas 
e distribui a energia.

Radiação
solar

Painel
solar

Transmissor
de

microondas

Espelho
refletor

Considere as informações

 I. A Lua é o ambiente ideal para a instalação de 
receptores ou refletores de radiação, pois não 
tem atmosfera para absorver radiação.

 II. O refletor deve funcionar como um espelho 
côncavo para a radiação de micro-ondas, a fim 
de concentrar o feixe na direção da Terra.

 III. O painel solar e o transmissor fazem conversão 
de energia sob as formas de radiação e elétrica, 
porém em sentidos opostos.

Dentre as afirmações acima, apenas está(ão) 
correta(s): 

A) II e III. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) I, II e III. 

E) II. 
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Questão 73

21

A figura representa uma tubulação horizontal em 
que escoa um fluido ideal.

A velocidade de escoamento do fluido no ponto 
1 é __________ que a, verificada no ponto 2, e 
a pressão no ponto 1, em relação à pressão no 
ponto 2, é __________ .

Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas. 

A) maior – maior

B) maior – menor

C) menor – maior

D) menor – menor

E) maior – igual

Questão 74

Dois feixes de raios X, I e II, incidem sobre uma 
placa de chumbo e são totalmente absorvidos por 
ela. O comprimento de onda do feixe II é três ve-
zes maior que o comprimento de onda do feixe I.

Ao serem absorvidos, um fóton do feixe I transfe-
re à placa de chumbo uma energia E1 e um fóton 
do feixe II, uma energia E2.

Considerando-se essas informações, é correto 
afirmar que

a) E2 = E1/3

b) E2 = E1

c) E2 = 3E1

d) E2 = 9E1

e) E2 = E1/9

Rascunho
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Questão 75

Os raios X são produzidos em tubos de vácuo, 
nos quais elétrons são submetidos a uma rápida 
desaceleração ao colidir contra um alvo metálico. 
Os raios X consistem em um feixe de 

A) elétrons. 

B) fótons. 

C) prótons. 

D) nêutrons. 

E) pósitrons. 

Questão 76

Em junho de 2012 ocorreu na cidade do Rio de 
Janeiro a Conferência Rio+20. Os principais focos 
de discussão dessa conferência diziam respeito à 
sustentabilidade do planeta e à poluição da água 
e do ar. Em relação a esse último aspecto, sa-
bemos que alguns gases são importantes para a 
vida no planeta. A preocupação com esses ga-
ses é justificada, pois, de um modo geral, pode-se 
afirmar que

A) o CH4 e o CO2 estão relacionados à radiação 
ultravioleta, o O3, à chuva ácida e os NOx, ao 
efeito estufa. 

B) o CH4 está relacionado à radiação ultravioleta, 
o O3 e o CO2, ao efeito estufa e os NOx, à chu-
va ácida. 

C) os NOx estão relacionados ao efeito estufa, o 
CH4 e o CO2, à radiação ultravioleta e o O3, à 
chuva ácida. 

D) o O3 está relacionado à radiação ultravioleta, 
o CH4 e o CO2, ao efeito estufa e os NOx, à 
chuva ácida. 

E) o O3 está relacionado à radiação infraverme-
lha, o CH4 e o CO2, à chuva ácida e os NOx, 
ao efeito estufa.
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Questão 77

Analise a charge a seguir:

Disponível em: <http://sandromeira12.wordpress.com/2010/02.

O sentido da crítica nela contida se vincula, prin-
cipalmente, ao

A) acréscimo do pH das águas dos oceanos pela 
chuva ácida provocada por causa da maior 
concentração no ar atmosférico de fluorcarbo-
nos, CO2, SO2 e NOX. 

B) efeito da participação humana na emissão de 
poluentes atmosféricos – como clorofluorcar-
bonos, hidrofluorcarbonos CO2, SO2 e NOX – 
no desequilíbrio do efeito estufa. 

C) derretimento do líquido lubrificante existente 
no corpo das aves por causa da contamina-
ção dos corpos d’água pelas emissões de O3 
dos purificadores de água, industriais e do-
mésticos. 

D) aumento das mutações nas aves por causa da 
variação da temperatura nos corpos d’água, 
provocada pelo acúmulo de clorofluorcarbo-
nos e hidrofluorcarbonos no buraco existente 
sobre a Patagônia. 

E) risco de extinção das camadas polares pela 
criação humana do efeito estufa da Terra, em 
decorrência das altas concentrações de po-
luentes – como CO2, SO2 e CH4 – emitidos por 
fábricas, automóveis e criações extensivas de 
animais. 

Rascunho
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Questão 78

Ao longo da história da química, muitos modelos 
surgiram, para tentar explicar a complexidade do 
átomo, desde a crença de que ele seria uma mi-
núscula esfera até a construção de um modelo 
matemático probabilístico. Com relação às ca-
racterísticas do átomo e ao conceito de elemento 
químico, é correto afirmar-se que

A) a caracterização de um elemento químico ocor-
re pela determinação do seu número de massa. 

B) os átomos de um mesmo elemento químico 
obrigatoriamente devem apresentar o mesmo 
número de nêutrons. 

C) na eletrosfera, região que concentra toda a 
massa do átomo, encontram-se os elétrons. 

D) o número de massa ou número de Moseley é 
a soma do número de prótons com o número 
de elétrons. 

E) o elemento químico corresponde a um conjun-
to de átomos de mesma carga nuclear. 

Questão 79

O álcool etílico é usado na limpeza doméstica 
porque dissolve gorduras, é solúvel em água e é 
mais volátil do que ela. Além disso, sua densida-
de é menor do que a da água. Essas proprieda-
des são explicadas corretamente nas alternativas 
abaixo, EXCETO em: 

A) O etanol é solúvel em água porque forma liga-
ções de hidrogênio com a mesma. 

B) O etanol dissolve gorduras porque tem uma 
parte apolar em sua estrutura. 

C) O etanol é mais volátil que a água porque 
suas ligações intermoleculares são mais fra-
cas do que as da água. 

D) O etanol é menos denso que a água porque 
sua temperatura de ebulição é menor do que 
a da água. 

E) o etanol é insolúvel em água porque tem uma 
estrutura apolar.
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Questão 80

Marcos Bernardes, 2011. 
Disponível em: <www.marcosbernardes.com/news/?p=322>. 

Acesso em: 5 jul. 2012. (Adaptado.)

O documentário “Lixo Extraordinário”, baseado 
nos trabalhos do artista plástico Vik Muniz, relata 
a trajetória do lixo dispensado em um aterro, bem 
como a relação entre lixo e arte aproximando o 
universo intelectual à tão diferente realidade das 
pessoas que colhem o lixo.

Disponível em: <www.usinadocinema.com.br>. 
Acesso em: 5 jul. 2012.

O lixo, retratado pelo artista plástico Vik Muniz, 

A) se enterrado e isolado da atmosfera por uma ca-
mada de terra nos aterros sanitários, ficará pro-
tegido da decomposição de micro-organismos. 

B) é um dos males do consumismo humano, ge-
rando, entre outros problemas, a contamina-
ção do solo a partir do descarte incorreto de 
pilhas ou baterias. 

C) tem quantidade aumentada por meio da reci-
clagem, uma vez que será devolvido para a 
natureza imediatamente. 

D) recolhido pelas pessoas por catação, possui 
grandes quantidades de sacolas plásticas de 
fácil decomposição pelo meio natural. 

E) é muito fácil de ser tratado, pois é composto 
apenas por substâncias orgânicas que podem 
ser decompostas por micro-organismos.
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Questão 81

O uso de combustíveis causa grande impacto am-
biental nas grandes cidades, pois há a liberação 
de gases poluentes e de material particulado de-
vido à combustão incompleta.

Considerando apenas a composição dos com-
bustíveis que causam esse impacto, têm-se, em 
ordem crescente (menor para maior impacto am-
biental): 

A) etanol < gasolina < diesel. 

B) diesel < gasolina < etanol. 

C) gasolina < etanol < diesel. 

D) etanol < diesel < gasolina. 

E) gasolina < diesel < etanol. 

Questão 82

O Brasil é um país privilegiado no que diz res-
peito ao estoque de água doce. Estima-se em 
1.400.000 km3 o volume total de água na Terra, 
sendo cerca de 35.000 km3 de água doce. Des-
ses 35.000 km3, o Brasil possui 12%. Em alguns 
países, no entanto, a água doce tem que ser ob-
tida pelo uso de metodologias complexas e ca-
ras. Uma proposta recente sugere a utilização 
de energia geotérmica (fluido geotérmico) para a 
obtenção de água dessalinizada a partir da água 
salgada. O esquema a seguir, em que as setas in-
dicam o sentido dos fluxos, resume a metodologia 
a ser empregada.

A

B

D

E

C

Considerando-se as informações do texto e o co-
nhecimento químico, pode-se afirmar que, nesse 
processo, o fluido geotérmico entra em

A) C e sai em E e a água salina entra em A, en-
quanto em B sai a água dessalinizada e em D 
sai uma água mais salgada. 

B) A e sai em B e a água salina entra em C, en-
quanto em D sai a água dessalinizada e em E 
sai uma água mais salgada. 

C) C e sai em D e a água salina entra em A, en-
quanto em E sai a água dessalinizada e em B 
sai uma água mais salgada. 

D) A e sai em B e a água salina entra em C, en-
quanto em E sai a água dessalinizada e em D 
sai uma água mais salgada. 

E) C e sai em Ee a água salina entra em A, en-
quanto em Dsai a água dessalinizada e em B 
sai uma água mais salgada. 

Questão 83

O vazamento de petróleo no Golfo do México, em 
abril de 2010, foi considerado o pior da história 
dos EUA. O vazamento causou o aparecimento 
de uma extensa mancha de óleo na superfície do 
oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. 
Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 
milhões de litros de petróleo em cerca de 100 dias. 

Por ocasião do acidente, cogitou-se que todo o 
óleo vazado poderia ser queimado na superfície 
da água. Se esse procedimento fosse adotado, o 
dano ambiental

A) não seria grave, pois o petróleo é formado so-
mente por compostos de carbono e hidrogê-
nio, que, na queima, formariam CO2 e água. 

B) seria mais grave ainda, já que a quantidade 
(em mols) de CO2 formada seria bem maior 
que a quantidade (em mols) de carbono pre-
sente nas substâncias do petróleo queimado. 

C) seria praticamente nulo, pois a diversidade de 
vida no ar atmosférico é muito pequena. 

D) seria transferido da água do mar para o ar 
atmosférico. 

E) seria insignificante, pois a quantidade de água 
existente no mar é muito grande para sofrer 
qualquer alteração significativa.

Rascunho
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Questão 84

O Brasil é um dos países que obtêm melhores re-
sultados na reciclagem de latinhas de alumínio. O 
esquema a seguir representa as várias etapas des-
se processo:

LIXO

No lixo, várias  
impurezas podem 
se misturar à lata.

O alumínio é resfriado  
em formas que 
moldam os lingotes.

Os lingotes darão 
origem a novas 
latas.

As latas passam por um processo
de catação manual e por um
jato de ar que arremessa as
latas para o alto, possibilitando a 
identificação das que estão cheias
de detritos (mais pesadas).

–  Detectores de radioatividade 
são usados para  
identificar qualquer tipo de  
contaminação.

–  Ímãs são usados para  
detectar pedaços de ferro.

PRENSA

Uma prensa cria 
fardos de latas.

FORNO

As tintas e outros 
produtos químicos  
são eliminados 
durante a fusão a 
400 °C – 700 °C.

TRIAGEM

Disponível em: <http://ambiente.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 27 
abr. 2010. (Adaptado.)

A temperatura do forno em que o alumínio é fun-
dido é útil também porque

A) sublima outros metais presentes na lata. 

B) evapora substâncias radioativas remanescen-
tes. 

C) impede que o alumínio seja eliminado em al-
tas temperaturas. 

D) desmagnetiza as latas que passaram pelo 
processo de triagem. 

E) queima os resíduos de tinta e outras substân-
cias presentes na lata. 

Rascunho

Questão 85

Pode-se imaginar uma lavoura como um laborató-
rio de Química em franca produção, pois os vege-
tais são constituídos de substâncias formadas por 
átomos de diferentes elementos químicos, extraí-
dos do solo e indispensáveis ao seu crescimento 
e desenvolvimento. Nesse sentido, tal afirmação 
pode ser relacionada ao seguinte trecho da letra 
da música “Cio da Terra”, de Milton Nascimento e 
Chico Buarque:

“Afagar a terra

Conhecer os desejos da terra

Cio da terra, a propícia estação

E fecundar o chão.”

Com relação a esse tema, identifique se são ver-
dadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.

(  ) A frase: “Conhecer os desejos da terra” 
sugere que, conhecendo a função de cada 
elemento químico na nutrição vegetal, é 
possível determinar as necessidades de 
adubação de cada cultura.

(  ) Na composição dos adubos inorgânicos do 
tipo NPK, as letras maiúsculas se referem 
à presença dos elementos químicos nitro-
gênio, fósforo e potássio, respectivamente.

(  ) Interações de elementos químicos presen-
tes no solo não interferem na manutenção 
da energia solar capturada durante a fotos-
síntese.  

(  ) Dentre as espécies presentes no solo en-
contram-se os ânions PO4

3–, CO3
2– e SO4

2–, 
os quais são denominados, respectivamen-
te, fosfato, carbonato e sulfito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo. 

A) V – V – F – F 

B) F – V – V – F

C) V – F – F – V

D) V – F – V – F

E) F – F – V – V

Rascunho
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Questão 86

Para aquecer sua casa de forma sustentável, 
Sr. João aproveitou o calor produzido pela decom-
posição do lixo, como mostra a figura a seguir.

LENGEN, Johan Van. Manual do Arquiteto Descalço. 
Ed. Empório do Livro.

Para detalhar esse processo, assinale a alternati-
va cujas palavras completam, correta e respecti-
vamente, o texto a seguir.

 O ar frio que está mais próximo do piso é 
____________ do que o ar quente, e entra pela 
abertura (1) do cano, seguindo para a serpentina 
(S) onde recebe o calor do lixo. O ar aquecido se 
torna ____________ e sobe até a saída (2) do cano, 
por onde entra na casa. 

A) menos volátil – mais denso 

B) mais denso – menos volátil 

C) mais condutor – menos condutor 

D) mais denso – menos denso 

E) mais volátil – menos volátil 

Rascunho

serpentina

lixo
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Questão 87

O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e 
contaminava a região com o seu chorume (lí-
quido derivado da decomposição de compostos 
orgânicos) foi recuperado, transformando-se 
em um aterro sanitário controlado, mudando a 
qualidade de vida e a paisagem e proporcio-
nando condições dignas de trabalho para os 
que dele subsistiam.

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas 
de Saúde. Ano 1, n. 4, dez. 2000. (Adaptado.)

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sa-
nitário mais vantajoso que o lixão, em relação às 
problemáticas abordadas no texto? 

A) O lixo é recolhido e incinerado pela combus-
tão a altas temperaturas. 

B) O lixo hospitalar é separado para ser enterra-
do e sobre ele, colocada cal virgem. 

C) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o 
chorume canalizado para ser tratado e neu-
tralizado. 

D) O lixo orgânico é completamente separado do 
lixo inorgânico, evitando a formação de cho-
rume. 

E) O lixo industrial é separado e acondicionado 
de forma adequada, formando uma bolsa de 
resíduos. 

Rascunho
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Questão 88

A China comprometeu-se a indenizar a Rús-
sia pelo derramamento de benzeno de uma 
indústria petroquímica chinesa no rio Son-
ghua, um afluente do rio Amur, que faz parte 
da fronteira entre os dois países. O presidente 
da Agência Federal de Recursos da água da 
Rússia garantiu que o benzeno não chegará 
aos dutos de água potável, mas pediu à popu-
lação que fervesse a água corrente e evitasse 
a pesca no rio Amur e seus afluentes. As auto-
ridades locais estão armazenando centenas de 
toneladas de carvão, já que o mineral é consi-
derado eficaz absorvente de benzeno.

Disponível em: <www.jbonline.terra.com.br>. (Adaptado.)

Levando-se em conta as medidas adotadas para 
a minimização dos danos ao ambiente e à popula-
ção, é correto afirmar que

A) o carvão mineral, ao ser colocado na água, 
reage com o benzeno, eliminando-o. 

B) o benzeno é mais volátil que a água e, por 
isso, é necessário que esta seja fervida. 

C) a orientação para se evitar a pesca deve-se à 
necessidade de preservação dos peixes. 

D) o benzeno não contaminaria os dutos de água 
potável, porque seria decantado naturalmente 
no fundo do rio. 

E) a poluição causada pelo derramamento de 
benzeno da indústria chinesa ficaria restrita 
ao rio Songhua. 
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Questão 89

Nos dias atuais, a preocupação com o meio am-
biente começa a ser uma realidade no meio em-
presarial, vide o certificado ISO 14 000 concedido 
a empresas que são consideradas “ambiental-
mente corretas”. O Brasil apresenta uma série de 
candidatas para receberem este certificado; afi-
nal, o país que apresenta uma das mais severas 
leis ambientais do mundo não poderia deixar de 
ser também o pioneiro nesta certificação. Um tó-
pico com o qual o Governo Federal terá muito tra-
balho será quanto à emissão de gases poluentes, 
tais como o anidrido sulfúrico e o sulfuroso, que 
geram, ao reagirem com a umidade do ar, o ácido 
sulfúrico. As fórmulas desses dois gases poluen-
tes são, respectivamente, 

A) SO2 e SO. 

B) SO3 e S2O3. 

C) SO2 e S2O3. 

D) SO3 e H2SO4. 

E) SO3 e SO2. 

Rascunho
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Questão 90

Novas pesquisas põem em dúvida a eficá-
cia dos coquetéis de vitaminas na prevenção 
de doenças e alertam sobre eventuais riscos 
à saúde. A ciranda dos minerais é ainda mais 
complexa. Quem decide, por exemplo, tomar 
cápsulas de magnésio na esperança de aumen-
tar a agilidade mental, é obrigado a aumentar 
a ingestão de cálcio, porque o magnésio inibe 
a absorção desse mineral pelo organismo. O 
cálcio, por sua vez, interfere na capacidade do 
corpo de absorver ferro, portanto quem toma 
suplemento de cálcio precisa teoricamente ele-
var a dose de ferro. Porém, ferro em excesso 
é desaconselhável. Sabe-se também que a vi-
tamina C aumenta a quantidade de ferro que o 
corpo consegue absorver. Daí pode-se concluir 
que quem toma cálcio deve também tomar vi-
tamina C, de modo que o efeito de ambos se 
anule no que diz respeito ao ferro. Certo? Teo-
ricamente parece razoável, mas ninguém sabe 
responder com rigor a essa pergunta. O corpo 
humano não é uma equação matemática, mas 
uma selva bioquímica cheia de segredos.

Revista Veja

Da leitura do texto, conclui-se que: 

A) quatro elementos químicos diferentes são no-
minalmente citados. 

B) o organismo do indivíduo que toma vitamina C 
e cálcio deixa de absorver o ferro. 

C) a ingestão de magnésio favorece a absorção 
de cálcio pelo organismo. 

D) não se tem certeza de que o mecanismo quí-
mico teórico corresponda rigorosamente ao do 
corpo humano. 

E) vitaminas e minerais são prejudiciais ao corpo 
humano. 
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