
PORTUGUÊS / LITERATURA 
GRUPOS I, II, III, IV E V 

 TEXTO 1 

A linguagem, nós e os outros 

A aprendizagem da língua, que tanto desafia os estudiosos, 
tem pelo menos um aspecto indiscutível e bastante simples: 
nós falamos porque ouvimos! E, é claro, falamos a língua 
portuguesa porque nossos pais falam português, assim 
como as crianças suecas falam sueco porque os pais delas 
falam sueco. Simplesmente ouvindo, todos os recém-
nascidos do mundo são verdadeiros gênios da língua. 
Ouvindo o pouco que os adultos falam em volta, sem 
nenhuma explicação gramatical ou aulas de cópia, 
criancinhas de dois anos já são verdadeiras enciclopédias, 
capazes de produzir um número infinito de sentenças.   

E aprendemos a língua de uma maneira tão sólida, que 
chegamos a botar ordem no que é desordenado! Os 
chamados “erros” infantis são, na verdade, uma tentativa de 
organização gramatical. Quando uma criança diz “quando 
eu ser grande”, em vez de “quando eu for grande”, mesmo 
sem jamais ter ouvido um adulto falar assim, ela está 
regularizando a forma verbal, de acordo com o sistema dos 
verbos regulares. 

E é claro que, junto com os sons e as formas das palavras 
que ouvimos, recebemos também informações, opiniões, 
pontos de vista, avaliações etc. Estamos sempre atentos 
não exatamente ao que se diz, mas ao que se quer dizer, 
dizendo o que se diz... Observe que toda palavra tem uma 
entonação, que é sempre carregada de significado 
adicional.  

Nesta babel de vozes que nos envolve desde que 
nascemos, vamos formando, na interação diária com os 
outros, aquilo que se chama consciência individual: a nossa 
língua, o nosso sotaque, a nossa opinião, as nossas 
manias, o nosso jeito de ver e de entender o mundo. Que, é 
claro, nunca é único. Nós concordamos com esse, 
discordamos daquele, repartimos informações e opiniões 
com a comunidade em que vivemos. Assim, o que nós 
somos, somos sempre em relação aos outros.  

Por exemplo, somos contra a pena de morte porque há 
gente a favor dela. Gostamos de novelas em contraste com 
quem não gosta, ou gostamos de umas e não gostamos de 
outras enquanto há gente que gosta de outras e não gosta 
de umas... 

Em síntese: falar e escrever é recortar o nosso texto, a 
nossa linguagem, num mundo de outros textos e outras 
linguagens. 

(Carlos Alberto Faraco e Cristóvão Tezza, Petrópolis (RJ): 
Vozes, 2003, p. 188-189) 

 
01. Para compreendermos bem o Texto 1, é pertinente 

que o vejamos como um texto do tipo:
 A) expositivo e do gênero ‘texto informativo’: um 

ponto teórico é objeto de consideração e 
explicação didática. 

B) injuntivo e do gênero ‘nota de esclarecimento’: é 
indicada a ordem em que alguns procedimentos 
práticos devem ser seguidos. 

C) narrativo e do gênero crônica: fatos do cotidiano 
são apresentados com simplicidade. 

D) descritivo e do gênero resumo: algumas ideias 
são esquematicamente sintetizadas. 

E) dissertativo e do gênero editorial: uma questão 
política é genericamente comentada, com apoio 
em diferentes hipóteses.  

 Resposta: A 

 Justificativa: 
A) Correta. O texto é do tipo expositivo e do gênero 

‘texto informativo’: trata-se de uma explicação 
didática acerca da natureza da linguagem. 

B) Incorreta. O texto não é injuntivo; não se pode ver 
nenhuma indicação de procedimentos a serem 
seguidos. 

C) Incorreta. Não há no texto elementos que possam 
caracterizar uma narrativa. 

D) Incorreta. O texto não traz ideias sintetizadas 
esquematicamente. Trata-se de uma exposição 
com pormenores explicativos. 

E) Incorreta. O texto não se baseia na consideração 
genérica de hipóteses. 

 

02. O tema central em torno do qual se desenvolve o 
Texto 1 explora o princípio de que: 

A) a gramática de uma língua é aprendida de uma 
forma ordenada mas sem explicações adicionais. 

B) existem crianças geniais que se tornam 
facilmente verdadeiras enciclopédias.  

C) construímos nosso universo de crenças, opiniões 
e valores a partir da interação com os outros. 

D) a audição é uma faculdade humana relevante 
uma vez que, por ela, podemos chegar à fala. 

E) concordamos ou discordamos das opiniões dos 
outros porque temos a nossa individualidade. 

 Resposta: C 

 Justificativa: 
A) Incorreta. O tema central do texto não se 

desenvolve em torno da questão gramatical. 
B) Incorreta. O texto apenas se refere ao fato de as 

crianças parecerem “verdadeiros gênios”, face à 
aprendizagem das línguas. 

C) Correta. Somos feitos – todo o nosso repertório 
de crenças e valores – na convivência com os 
outros. 

D) Incorreta. O texto não concede uma importância 
central à audição. Apenas refere que é por ela 
que chegamos a aprender uma língua. 

E) Incorreta. O texto não toma nossas 
concordâncias ou discordâncias como questão 
nuclear do texto. 

  

03. O Texto 1 concede o maior destaque a uma 
propriedade da linguagem, a qual poderia ser assim 
sintetizada: 

A) as linguagens são sistemas multifuncionais que 
supõem uma estrita regularidade gramatical. 

B) as línguas preveem a possibilidade de formação 
de um número infinito de sentenças. 

C) as línguas, que são sistemas regulares, 
apresentam grande variedade de sotaques. 

D) as línguas, como sistemas regulares, são 
aprendidas nos primeiros anos de vida. 

E) a competência verbal dos usuários de uma 
linguagem se faz no coletivo. 



 

Resposta: E 

 Justificativa: 
A) Incorreta. As propriedades mencionadas nesta 

alternativa não correspondem ao que é dito no 
texto. 

B) Incorreta. Como se pode ver pelo texto, essa 
propriedade das línguas é apenas referida; sem 
nenhum destaque. 

C) Incorreta. A questão dos sotaques que uma 
língua apresenta não mereceu destaque em 
nenhum ponto do texto. 

D) Incorreta. O texto faz referência, apenas, a que 
se aprende uma língua nos primeiros anos de 
vida, sem conceder, no entanto, destaque a isso. 

E) Correta. De fato, o grande destaque do texto é 
dado ao princípio de que a apreensão de nossa 
capacidade de expressão é constituída 
coletivamente. 

  

04. Observe o trecho: “Estamos sempre atentos não 
exatamente ao que se diz, mas ao que se quer dizer, 
dizendo o que se diz...”. Nesse trecho está subjacente 
o princípio de que toda atividade de linguagem 
expressa, sobretudo: 

A) uma mensagem. 
B) um significado. 
C) uma informação. 
D) uma intenção. 
E) um ensinamento. 

 

Resposta: D 

 Justificativa: 
A) Incorreta. A linguagem não expressa, sobretudo, 

uma mensagem. 
B) Incorreta. Igualmente, a expressão do significado 

não constitui a principal componente da 
linguagem.

 C) Incorreta. Também a informação não está 
subjacente a toda e qualquer atividade verbal.   

D) Correta. O fragmento “o que se quer dizer” 
implica a afirmação de que há sempre uma 
intenção naquilo que dizemos. 

E) Incorreta. A linguagem não existe, sobretudo, 
para transmitir ensinamentos. 

  

05. Pode-se perceber uma relação de causa e 
consequência na seguinte alternativa: 

A) “E aprendemos a língua de uma maneira tão 
sólida, que chegamos a botar ordem no que é 
desordenado!” 

B) “Nós concordamos com esse, discordamos

 daquele, repartimos informações e opiniões com 
a comunidade em que vivemos.” 

C) “junto com os sons e as formas das palavras que 
ouvimos, recebemos também informações, 
opiniões, pontos de vista, avaliações etc.” 

D) “Gostamos de novelas em contraste com quem 
não gosta, ou gostamos de umas e não gostamos 
de outras.” 

E) “toda palavra tem uma entonação, que é sempre 
carregada de significado adicional.” 

 Resposta: A 

 Justificativa: 
A) Correta. A expressão semântica de causalidade 

consta nesta alternativa (tão sólida... que....). 
B) Incorreta. Nenhuma expressão, neste trecho, 

denota ideia de causa e consequência. 
C) Incorreta. Igualmente, nada nesse fragmento 

expressa causalidade. 
D) Incorreta. Nenhum termo nesse fragmento 

expressa ideia de causalidade. 
E) Incorreta. Aqui é expressa uma relação de 

explicação e, não, de causalidade. 
  

06. No texto 1, aparece o segmento: “somos contra a pena 
de morte porque há gente a favor dela.”, fragmento 
correto quanto à concordância verbal. Considerando 
as regras desse domínio da sintaxe, analise as 
alternativas abaixo e assinale aquela que está 
inteiramente correta. 

A) Fomos contra a pena de morte porque, no 
passado, houveram estadistas que também 
foram a favor dela. 

B) Qual dos participantes apresentou razões que 
justifiquem a aprovação da pena de morte?  

C) Nenhum de nossos presidentes foram a favor da 
pena de morte, mesmo sabendo que outros o 
foram. 

D) Cada um dos cidadãos deste país sabem que a 
pena de morte é um recurso improdutivo. 

E) Devem haver motivos que justifiquem a 
aprovação da pena de morte; mas, não os aceito. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 
A) Incorreta. O verbo haver, no sentido de existir, 

não se flexiona. 
B) Correta. O pronome interrogativo está no 

singular. O verbo concorda com ele e, não, com o 
seu complemento, que está no plural.  

C) Incorreta. O pronome indefinido está no singular 
(‘nenhum’). O verbo deveria concordar com ele, 
que é o núcleo do sujeito. 

D) Incorreta. Igualmente, o núcleo do sujeito aqui é 
‘cada um’. 

E) Incorreta. O verbo haver, quando impessoal, 
deixa seu auxiliar sem flexão de número e 
pessoa. 

  

07. Considerado o mais importante poeta ultra-romântico 
brasileiro, Álvares de Azevedo se afasta da cor local 
que tanto marcou as obras dos seus contemporâneos, 
a exemplo de Gonçalves Dias, e assume uma certa 
angústia tão presente na adolescência. Sobre 
Azevedo, assinale a alternativa correta. 

A) Apesar de cultivar um certo satanismo de 
fantasia, o tema da morte não permeia os seus 
versos. 

B) Seu lirismo se inscreve dentro da nostalgia 
romântica, concentrando-se na expressão da dor 
e da insatisfação. 

C) Muitos dos seus poemas fazem uso do verso 
branco para melhor traduzir seus interesses pela 
temática indianista. 

D) Como Gonçalves Dias, Azevedo cultivou em 
alguns dos seus versos a lírica trovadoresca. 

E) Seu teatro se caracteriza por serem tragédias de 
evocações históricas, particularmente sobre o 
século XVI.  



 

Resposta: B 

 Justificativa: 

 A Incorreta. A morte é um elemento presente nos seus 
versos, assim como o satanismo.  

 B Correta. A nostalgia presente nos seus versos traduz 
uma permanente insatisfação com a sua vida do 
momento.  

 C) Incorreta. Azevedo não filia sua obra à poesia 
indianista.  

 D) Incorreta. Diversamente de Gonçalves Dias, 
Azevedo não cultivou a lírica trovadoresca nem 
escreveu versos em sextilhas. 

 E) Incorreta. Seu teatro não se vale da temática 
histórica, muito menos é contextualizado no século 
XVI. 

08. Em 1872, em seu primeiro romance — Ressurreição 
—, Machado de Assis adverte o seu leitor: “Não quis 
fazer romance de costumes; tentei o esboço de uma 
situação e o contraste de dois caracteres”. Ou seja, 
Machado inscreve, pioneiramente, na literatura de 
língua portuguesa, o romance psicológico, pioneirismo 
literário que foi acompanhado por muitos outros ao 
longo da sua vida literária. Sobre as particularidades e 
inovações da obra de Machado, assinale a alternativa 
correta. 

A) A partir de 1880, Machado retoma, nos seus 
romances e contos, o recurso da sátira como 
meio de criticar a sociedade. 

B) No desenvolvimento dos enredos em Dom 
Casmurro e Quincas Borba, Machado se limita a 
construir personagens femininas secundárias. 

C) Nos romances escritos após 1881, a paisagem é 
um elemento de importância igual ou maior do 
que os conflitos interpessoais. 

D) Os romances machadianos se caracterizam por 
adotarem sempre o narrador na primeira pessoa. 

E) A Memória e o Diário são gêneros narrativos de 
que Machado se vale para escrever a totalidade 
dos seus romances. 

 

Resposta:  

 Justificativa: A 

 A) Correta. Machado se vale abundantemente da 
sátira para compor seus romances e contos.  

 B) Incorreta. Nesses dois romances as figuras 
femininas são centrais para o desenvolvimento do 
enredo.  

 C) Incorreta. Ao optar pelo romance psicológico, 
Machado deixa de lado o romance de costumes e, por 
sua vez, inscreve a paisagem numa posição 
secundária.  

 D) Incorreta. Seus romances são narrados tanto na 
primeira quanto na terceira pessoa. 

 E) Incorreta. Só alguns romances de Machado, a 
exemplo de Memórias póstumas de Brás Cubas e 
Memorial de Aires, se inscrevem nesses dois gêneros 
narrativos. 

 



INGLÊS – GRUPOS I, II, III E IV 
 TEXT I 

 

GENTLE 
 

THANKSGIVING 
 

Thanksgiving is murder on turkeys  . 

 
 

 

…but it doesn’t have to be!  
Turkeys are too neat to eat 

Turkeys are intelligent, inquisitive and social animals. Yet, 
many people do not think to turn their compassion towards 
them. Turkeys are flock birds that can fly up to 50mph, and 
even swim if necessary. As mothers, turkeys are among the 
most protective in the world and their young remain under 
their care for up to five months. 

The farm is no treat for those you eat 

Each year about 300 million turkeys are killed for food. Like 
other animals raised for food, turkeys are severely confined, 
mutilated, and slaughtered. Turkeys are reared motherless 
on factory farms. They are forcefully inseminated, crowded 
in small cages, and injected with growth-promoting 
antibiotics. Even “free-range” turkeys endure a horrific 
slaughterhouse end. 

There’s plenty to eat without eating meat 

Thanksgiving is a celebration of life. We ask you to take the 
death out of dinner and make this Thanksgiving a Gentle 
Thanksgiving. Share the joy and plenty of healthy breads, 
stuffings, vegetables, fruits and desserts. 

We also recommend meat-alternatives such as Tofurky 
(tofurky.com) or Field Roast (fieldroast.com). These meat-
alternatives help make compassionate, delicious meals! 

Contact us for a Free Veg Starter Kit - 
888-FARM-USA www.VegKit.org 

 
Disponível em: www.animalsuffering.com/resources/pdf/gentle-

thanksgiving-flyer.pdf  - Acessado em: 14 de março de 2009. 

 Answer the following four questions according to TEXT I. 

09. This pamphlet produced by Animal Rights activists 
advertises 

A) turkeys should have a decent death. 
B) against the preservation of turkeys’ lives. 
C) about the cruelty that goes on in turkey farms. 
D) everyone who kills animals should be punished. 
E) Thanksgiving is a nonsense holiday. 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 This pamphlet produced by Animal Rights activists 
advertises (Este panfleto produzido por ativistas dos 
direitos dos animais faz a propaganda)  

 about the cruelty that goes on in turkey farms. (sobre a 
crueldade que acontece em fazendas de perus) 

 No segundo parágrafo o seguinte excerto do texto, 
além de outros, comprova essa afirmativa, quando 
diz:  “...turkeys are severely confined, mutilated and 
slaughtered...” 

 A alternativa “A” afirma que os perus deviam ter uma 
morte decente e contraria aquilo que os produtores do 
panfleto rejeitam, que é a morte dos perus. Já a 
alternativa “B” afirma justamente o contrário do que se 
defende, ou seja, a vida dos perus. Na alternativa “D” 
se afirma que todos que matam perus deviam ser 
punidos, mas nada é dito no texto em termos de 
punição para quem faz isso. Finalmente, a alternativa 
“E” afirma que o Dia de Ações de Graças é um feriado 
sem sentido. Os produtores do panfleto acreditam que 
a data é, sim, merecedora de comemoração, mas sem 
a ingestão de carne animal.  

  

10. The authors argue that turkeys 

A) can only grow when they use antibiotics. 
B) make better meat-alternatives than Field-roast. 
C) are able to fly at an altitude of 50 meters. 
D) are not to be eaten due to their neatness. 
E) should be better treated in factory farms. 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 The authors argue that turkeys (os autores 
argumentam que perus) 

 are not to be eaten due to their neatness. (não devem 
ser comidos devido a sua graciosidade/bondade) 

 A própria sentença que introduz o parágrafo 1 
(Turkeys are too neat to eat – Os perus são 
graciosos/bondosos demais para serem comidos)  nos 
dá a resposta correta. A alternativa “A” afirma que 
perus só crescem mediante a ingestão de antibióticos 
e o que o texto nos diz é que eles tomam essa droga 
para crescer, mas não diz que o crescimento só se dá 
pela sua ingestão, estando, portanto, incorreta. Na 
alternativa “B” temos justamente a afirmação contrária 
à que se encontra no texto: “We also recommend 
meat-alternatives such as Tofurky (tofurky.com) or 
Field-roast (fieldroast.com).” A alternativa “C” diz que 
perus podem voar a uma altitute de 50 metros, mas o 
texto diz apenas que eles podem chegar a 50 milhas 
por hora (± 80km/h) no vôo. A alternativa “E” afirma 
que os perus deviam ter um tratamento melhor nas 
fazendas de abate, mas a argumentação central do 
texto favorece a não ingestão desses animais, 
independente do tratamento dado aos mesmos.  

  

11. The activists invite readers to have a Gentle 
Thanksgiving. That means 

A) substituting turkey for other types of food which 
could make better meals. 

B) people should eat less turkey because they are 
social animals. 

C) turkeys should have the opportunity to have their 
mothers around in factory farms. 

D) we should stop thinking about death and all that is 
related to it. 

E) turkeys will always be a fine treat at this well 
celebrated national holiday. 

 

Resposta: A 

 Justificativa: 

 The activists invite readers to have a Gentle 
Thanksgiving. That means (Os ativistas convidam os 
leitores a ter um Dia de Ação de Graças gentil. Isso 
significa) 

 substituting turkey for other types of food which could 
make better meals. (substituir peru por outros tipos de 
alimentos que poderiam resultar em melhores 
refeições). 

 A alternativa “B” diz que devíamos comer menos peru, 
pois este é um animal sociável. Embora seja 
argumentado que estes são animais sociáveis, este 
não é um argumento usado para diminuir o consumo, 
mas sim para interrompê-lo. A alternativa “C” diz que 
os perus deviam ficar com suas mães nas fazendas de 
abate. O texto afirma que os perus são arrancados das 
mães contrariando sua natureza, mas não sugere que 
sua companhia deixaria sua morte menos cruel. A 
alternativa “D” afirma que deveríamos parar de pensar 
na morte dos perus e assuntos correlacionados. Não 
seria isso, contudo, que faria do feriado algo mais 
gentil. A ultima alternativa afirma que peru vai 
continuar sendo sempre uma delícia nesse feriado, e 
isso contraria frontalmente a intenção dos ativistas. 

  

12. Turkeys are flock birds. That means they live 

A) in small cages. 
B) each by himself. 
C) in the wild. 
D) severely confined. 
E) in groups. 

 

 

Resposta: E 

 Justificativa: 

 Turkeys are flock birds. That means they live (Perus 
são aves de rebanho. Isso significa que eles vivem) in 
groups. (em grupos) 

 A alternativa “A” diz que “rebanho” significa ‘que vivem 
em gaiolas’, e está incorreto. A alternativa “B” diz ‘que 
vivem sozinhos, por si’, e é incorreta também. A 
alternativa “C” diz que são aves ‘que vivem na floresta’ 
e, embora isso seja verdadeiro pra alguns perus, eles 
vivem naturalmente em grupo e isso é o que a palavra 
‘rebanho’ denota. A última alternativa diz que eles ‘são 
brutalmente confinados’, e isso não é um sinônimo 
para ‘rebanho’.  

  



We all have natural reactions to color—a clear blue sky can 
make you feel more peaceful; a bunch of daffodils, more 
optimistic. So it’s no surprise that the colors in your home 
can have an impact on your mood, too. Red, for instance, 
tends to be stimulating, and blue, calming, says color 
researcher Nancy J. Stone, PhD, a professor of psychology 
at Creighton University. How pure and bright a shade is can 
come into play, too, as well as personal associations with 
the color. Here’s how you can tap into the power of color to 
feel happier, calmer, or more inspired—without a huge paint 
job. 

Energy: red and violet 

These two stimulating colors boost your energy level by 
causing your body to pump out more adrenaline. One British 
study found that when evenly matched Olympic athletes 
competed, those wearing red won significantly more than 
their blue-wearing opponents. These high-energy colors are 
especially good in home offices, entryways, small sitting 
rooms, or staircases. (Avoid them in the bedroom and 
bathroom, where you want to relax. You may want to skip 
these colors in the kitchen, too, because energizing hues 
can boost your appetite.)  

Happy: green and yellow 

Want to feel more upbeat? Bring in the colors of sunshine 
and spring fields. In a study from the Vrije Universiteit in 
Amsterdam, adults reported feeling happier around these 
two colors. Soft or pale yellows are ideal for playrooms and 
children’s rooms. Add a new rug. Or paint just the ceiling to 
create a sunny feel. Green is an especially good pick to 
brighten rooms with mostly neutral tones. Toss two celadon-
colored throw pillows on a taupe sofa, or display your 
favorite black-and-white photos in a large bright olive-green 
picture frame. 

Calm: blue 

Most of us choose blue as our favorite color, and it’s really 
no wonder. Blue is a very soothing hue—it’s the color of the 
sky and the sea—and we can all use soothing touches of it 
in our hectic lives. Because the color is relaxing, you can 
feel free to use it more liberally than happy or energizing 
colors—it will work well in any room where you long to feel 
less stressed. Be sure to stick with soft, muted blues, 
though; the brighter, stronger shades, such as French blue, 
can actually have a stimulating effect. Try adding a touch of 
this serene shade where you need it most: near your bill-
paying station, perhaps.

 

Adaptado de:<http://health.msn.com/your-best-
life/articlepage.aspx?cp-documentid=100232150&gt1=31043> 

Acessado em: 3 de fevereiro de 2009. 

 Answer the following five questions according to TEXT II. 

13. It is true to say that 

A) the colors at home won’t change one’s mood. 
B) people make their own associations with colors. 
C) blue-wearing athletes win more than red-wearing 

ones. 
D) red and blue are calming and relaxing colors. 
E) green is everyone’s favorite color. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 It is true to say that (É verdadeiro afirmar que) 

 people make their own associations with colors. (As 
pessoas fazem suas próprias associações com cores). 

 A alternativa “A” afirma que as cores no ambiente 
doméstico não alteram o estado de  humor de uma 
pessoa, mas o texto afirma o contrário: “So it’s no 
surprise that the colors in your home can have an 
impact on your mood”. A alternativa “C” diz que atletas 
que vestem azul vencem mais do que atletas que 
usam vermelho, mas o texto afirma o contrário: “those 
wearing red won significantly more than their blue-
wearing opponents”. A alternativa “D” afirma que as 
cores vermelho e azul trazem calma e relaxamento, 
mas apenas a cor azul, segundo o texto, provoca tal 
sensação. Finalmente, a alternativa “E” diz que a cor 
verde é a preferida da maioria, mas o texto diz que a 
cor azul é a preferência da maioria. 

  

14. Which color is supposed to make you eat more? 

A) blue 
B) green 
C) red 
D) yellow 
E) orange  

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Which color is supposed to make you eat more? (Que 
cor deve fazer a pessoa querer comer mais?) 

 Red (vermelho). 

 Isso encontra apoio no seguinte excerto do texto: 
“because energizing hues can boost your appetite.” As 
demais cores, portanto, estão excluídas. 

  

15. Happy colors are ideal for 

A) children’s rooms. 
B) small sitting rooms. 
C) any room. 
D) bill-paying stations. 
E) kitchens. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 Happy colors are ideal for (Cores alegres são ideais 
para) children’s rooms  (quartos de crianças) 

 Apenas quartos de crianças são citados como 
ambientes ideais para o grupo de cores alegres: “Soft 
or pale yellows are ideal for playrooms and children’s 
rooms.” 

  

16. these colors in “you may want to skip these colors in 
the kitchen…” refer to 

A) green and yellow 
B) blue and red 

 TEXT II 

Boost Your Mood with Color
Tips to find energy, happiness or calm 

C) yellow and violet 
D) violet and red 
E) red and blue 



 Resposta: D 

 Justificativa: 

 these colors in “you may want to skip these colors in 
the kitchen…” refer to (estas cores em “você pode 
querer evitar estas cores na cozinha…” referem-se a) 
red and violet. 

 As cores que não devem ser usadas na cozinha são 
reveladas no excerto do texto que diz: “You may want 
to skip these colors in the kitchen, too, because 
energizing hues can boost your appetite”. As demais 
cores não são mencionadas como devendo ser 
evitadas na cozinha. 

  

 



HISTÓRIA – GRUPOS I, II, III E IV 

17. Refletir sobre a História requer interesse pela pesquisa 
e por concepções teóricas que ajudem na construção 
do saber. Cabe ao historiador: 

A) eleger fontes verdadeiras e oficiais, para garantir 
o êxito do seu trabalho final. 

B) privilegiar o uso de fontes escritas, desprezando 
as orais e as memórias pessoais. 

C) ressaltar a multiplicidade de percepções, 
sentimentos e ações que compõem a sociedade. 

D) restringir-se aos aspectos políticos do social, para 
dar cientificidade a sua pesquisa. 

E) destacar a importância da economia, deixando de 
lado a formação da cultura e da arte. 

 Resposta: C  

 Justificativa: 
A) Falsa. É importante o cuidado com as fontes, 

mas necessariamente a fonte oficial não é a mais 
significativa. O historiador deve estar atento à 
diversidade das fontes, ao diálogo entre elas. 

B) Falsa. Nem sempre as fontes escritas dão conta 
do objetivo da pesquisa. As fontes orais podem 
trazer saberes não conhecidos e são ricas na 
pesquisa sobre a vida dos grupos. 

C) Verdadeira. A sociedade humana é formada por 
uma multiplicidade de aspectos que mostram a 
sua complexidade. O historiador deve analisá-los 
para compreender o contexto do seu trabalho. 

D) Falsa. O político é uma dimensão rica do social, 
mas é preciso não ficar restrito aos seus 
conteúdos e estudar a diversidade das ações 
humanas na cultura, no trabalho, nos 
sentimentos. 

E) Falsa. As concepções restritas tiram a 
profundidade do trabalho do historiador. Portanto, 
negar a importância da cultura e da arte 
empobrece o poder de análise da pesquisa. 

  

18. As experiências políticas do mundo antigo nos 
auxiliam a conhecer os conflitos sociais e a luta pelo 
poder, abrindo espaços para criar diálogos com o 
tempo presente. Nesse sentido, em relação à Grécia 
Antiga, podemos ressaltar: 

A) a prevalência das monarquias eletivas, onde a 
centralização do governo era decisiva. 

B) a convivência com a democracia, trazendo uma 
compreensão mais ampla do fazer político. 

C) a inexistência da escravidão, condenada pelos 
seus governantes e filósofos mais destacados. 

D) a falta de debate político, devido ao uso de leis 
autoritárias e dominadas pela poder dos 
aristocratas. 

E) o domínio dos monarcas absolutistas, 
interessados na formação de grandes impérios 
coloniais. 

 Resposta B:  

 Justificativa: 
A) Falsa. A Grécia conheceu formas de governos 

diversos e foi criativa na sua convivência política. 
B) Verdadeira. Apesar dos limites históricos, a 

democracia grega foi uma experiência rica para 
se pensar a cidadania. 

C) Falsa. Havia escravidão na Grécia, mesmo na 
época da democracia, restringindo-se a liberdade 
e os espaços de ação política. 

D) Falsa. O debate político agitou muito a Grécia, 
inclusive com a participação de filósofos 
interessados na questão dos governos e da ética. 

E) Falsa. A política viveu momentos diversos na 
Grécia. Houve governos centralizadores, mas 
também a busca da ampliação do poder e da 
cidadania. 

  

19. A pintura da Capela Sistina é uma das obras máximas 
do Renascimento. Seu autor, Miguel Ângelo: 

A) recebeu críticas de muitos católicos, devido à sua 
ousadia estética. 

B) foi financiado pela burguesia, com o protesto do 
papa da época. 

C) só foi admirado com a chegada do Modernismo 
europeu. 

D) teve reconhecimento apenas dos pintores 
espanhóis e holandeses. 

E) firmou-se como artista seguidor da tradição 
religiosa medieval. 

 Resposta A:  

 Justificativa: 
A) Verdadeira. A obra de Miguel Ângelo causou 

espanto em muitos membros da Igreja. Seu autor 
chegou a ser acusado de herege pela sua 
ousadia. 

B) Falsa. A obra foi encomendada pelo papa da 
época, que, ainda assim, chegou a contestar a 
ousadia de certas figuras. 

C) Falsa. Miguel Ângelo é um dos artistas mais 
notáveis do Renascimento e da arte ocidental, 
pela grandiosidade do seu estilo e beleza das 
suas figuras. 

D) Falsa. A obra de Miguel Ângelo teve grandes 
dimensões e causou admiração quase universal. 

E) Falsa. A sua obra trouxe inovações e ultrapassou 
os limites da pintura medieval. 

  

20. Expandir suas posses fora da Europa fazia parte dos 
planos de navegação do governo português. Essa 
expansão trouxe para o Portugal dos tempos 
modernos: 

A) uma posição militar privilegiada, concorrendo 
com as grandes armadas da Inglaterra e da 
Holanda. 

B) um equilíbrio nas suas finanças, o que o 
converteu na maior potência exportadora da 
Europa. 

C) uma convivência com culturas diferentes, 
provocando choques de costumes e intrigas 
militares. 

D) uma constante relação conflituosa com a 
Inglaterra, devido à disputa pelo mercado 
asiático. 

E) uma renovação política importante, com o fim dos 
governos centralizadores e militaristas. 



 Resposta C:  

 Justificativa: 
A) Falsa. Portugal não tinha força militar para 

enfrentar muitos países europeus. Estava entre 
os dominados.  

B) Falsa. Portugal ganhou muito com a exploração 
colonial, mas enfrentou muitas crises financeiras 
e não conseguiu se estabilizar. 

C) Verdadeira. A convivência com culturas 
diferentes fez parte da expansão marítima, como 
também as disputas por produtos e espaços. 

D) Falsa. A Inglaterra ajudou e influenciou muito 
Portugal no século XIX, inclusive quando da 
vinda da corte portuguesa para o Brasil. 

E) Falsa. Não houve renovação constante. Portugal 
seguia os princípios da monarquia e do 
mercantilismo, com poucas ousadias. 

  

21. No século XIX, o capitalismo cresceu com as 
mudanças técnicas e o favorecimento da produção 
industrial. No entanto, havia críticas e insatisfações 
diante das injustiças sociais. Marx, um dos pensadores 
do período, afirmava: 

A) a desigualdade social trazida pelo capitalismo, 
propondo a volta a prevalências das atividades 
agrícolas. 

B) a incapacidade de a burguesia administrar com 
justiça seus negócios, devido ao seu coletivismo 
econômico e suas táticas políticas. 

C) a falta de organização das indústrias capitalistas, 
ressaltando apenas a inteligência da produção 
inglesa. 

D) o pessimismo político dos socialistas, com a forte 
influência dos iluministas franceses. 

E) a necessidade de uma sociedade solidária, com a 
participação decisiva da classe operária. 

 Resposta E:  

 Justificativa: 
A) Falsa. Marx não aceitava o capitalismo com sua 

exploração, mas não propunha a prevalência das 
atividades agrícolas. 

B) Falsa. A burguesia incentivava a competição e o 
individualismo e era atenta ao crescimento dos 
seus negócios. 

C) Falsa. Marx criticava as bases do capitalismo de 
uma maneira geral, sendo contra a injustiça 
social e a acumulação de riqueza. 

D) Falsa. Os vários socialismos buscavam 
alternativas mais justas e maior cooperação 
social entre os povos Eram contrários à 
exploração capitalista, mas não eram pessimistas 
desde que as mudanças fossem feitas. 

E) Verdadeira. O comunismo seria a solidariedade 
exercida pela sociedade, onde a exploração não 
existiria. Na expectativa de Marx, a classe 
operária era a grande condutora da Revolução 
Social.  

  

22. No século XX, o autoritarismo político ganhou espaço 
na Europa, com propostas vitoriosas em vários países. 
Na Alemanha, o nazismo liderado por Hitler: 

A) firmou-se no poder, já nas primeiras décadas do 
século, defendendo a centralização econômica. 

B) defendeu a revolução social dentro de um 
sistema corporativo, garantindo o 
pluripartidarismo. 

C) combateu o socialismo e a liberdade política, 
utilizando-se da violência e da censura aos 
adversários. 

D) fortaleceu a vida econômica nos anos 1920, 
tornando-se um modelo para o desenvolvimento 
da Europa. 

E) isolou a Alemanha das outras nações europeias, 
com suas ideias imperialistas e seu governo 
centralizador. 

 Resposta C:  

 Justificativa: 
A) Falsa. O nazismo conseguiu grande espaço de 

dominação política nos anos 1930, fortalecendo 
uma política militarista. 

B) Falsa. O nazismo foi violento e preconceituoso, 
combateu a liberdade e tinha ambições 
imperialistas. 

C) Verdadeira. O nazismo perseguiu os socialistas. 
Não tolerou o debate político, nem fugiu da 
violência contra seus adversários. 

D) Falsa. Embora tenha provocado renovação na 
economia, o nazismo não foi um modelo para 
outras nações europeias. 

E) Falsa. Apesar da agressividade militarista, o 
nazismo fez aliados e contou com a ajuda de 
outros países da Europa. 

  



23. No Brasil, a longa travessia pela luta democrática 
mostrou as dificuldades de um país marcado pelo 
passado colonial e pela desigualdade social. Na 
chamada era Vargas, tivemos: 

A) experiências políticas populistas que 
marginalizaram as elites e consagraram os 
sindicatos populares. 

B) aproximação do governo com o modelo fascista 
italiano, logo após o movimento de 1930. 

C) afirmação de uma política centralizadora, com 
espaços restritos para o debate democrático em 
várias conjunturas. 

D) formação de partidos políticos bem estruturados, 
seguindo modelos do liberalismo democrático. 

E) numa pequena parte do período, a censura 
política e a dificuldade de romper com a 
centralização administrativa. 

 Resposta C:  

 Justificativa: 
A) Falsa. As elites tiveram espaço político para 

efetivar seus planos, apesar do discurso 
varguista voltado para as classes populares. 

B) Falsa. Havia simpatias com as ideias de 
Mussolini (a Constituição de 1937 revela isso), 
mas não tivemos no Brasil um Estado fascista, 
como na Europa. 

C) Verdadeira. Para dirigir a vida do país, o 
autoritarismo e a força política do Estado 
predominaram. 

D) Falsa. A vida partidária foi cheia de lacunas e de 
dificuldades na criação de condições para o 
debate democrático. 

E) Falsa. Predominou a centralização, e a figura de 
Vargas era enaltecida por um bem montado 
esquema de propaganda. 

  

24. A fundação da Organização das Nações Unidas, 
depois dos grandes conflitos mundiais, conseguiu: 

A) trazer equilíbrio militar para o mundo 
contemporâneo. 

B) colaborar para diminuir a pobreza em algumas 
regiões. 

C) enfraquecer a importância do capitalismo norte-
americano. 

D) acabar com o colonialismo e as ditaduras 
militares. 

E) evitar conflitos políticos entre a Ásia e a Europa. 
 Resposta B:  

 Justificativa: 
A) Falsa. As guerras continuaram e o militarismo 

não cessou. A violência ainda se faz presente de 
forma opressora. 

B) Verdadeira. Muitas políticas de órgãos da ONU 
combatem a miséria e o analfabetismo, com 
saldo positivo para o mundo social. 

C) Falsa. Os Estados Unidos mantêm sua liderança 
e ditam os planos de muitos caminhos seguidos 
pelo ONU. 

D) Falsa. A exploração e as intrigas diplomáticas 
não acabaram. O imperialismo continua na sua 
trilha de acumular riquezas. 

E) Falsa. Os conflitos continuam motivados por 
problemas de disputas econômicas e estratégias 
de dominação militar. 

  

 



GEOGRAFIA – GRUPOS I, II, III E IV 

 

25. O exame da foto acima permite ao pesquisador 
concluir que a formação vegetal apresentada é 
fortemente influenciada pelas condições climáticas 
ambientais, podendo ser considerada como do tipo: 

A) bigrófila. 
B) xerófila. 
C) higrófila. 
D) halófila. 
E) geófila. 

 Resposta: B 

 Justificativa: 

 A foto mostra um trecho da caatinga nordestina, com 
arbustos totalmente desprovidos de folhas, na estação 
seca. Assim, essa formação vegetal tem um caráter 
xerófilo. 

  

26. O clima exerce uma influência marcante sobre 
diversos elementos das paisagens naturais. As 
afirmativas a seguir ressaltam algumas dessas 
influências, contudo uma delas é incorreta. Assinale-
a. 

A) As áreas de clima semi-árido são mais 
vulneráveis a um processo que limita, 
consideravelmente, o desenvolvimento das 
atividades agrícolas; é o processo de salinização 
dos solos. 

B) As rochas cristalinas, quando submetidas a um 
clima tropical úmido, geram relevos geralmente 
colinosos. 

C) O manto de intemperismo, onde se instalam os 
solos e os vegetais, são mais profundos nas 
áreas semi-áridas, pois, com as fortes amplitudes 
térmicas diárias, a decomposição das rochas é 
mais intensa. 

D) Nas áreas semi-áridas, predominam os 
processos erosivos laterais, que acabam 
gerando, nas áreas deprimidas, sedimentos 
detríticos, que podem acumular água das chuvas. 

E) o caráter sazonal intermitente dos rios e riachos 
da Depressão Sertaneja é uma decorrência do 
clima semi-árido. 

 Resposta: C 

 Justificativa: 

 Nas áreas semi-áridas, como por exemplo o Sertão 
nordestino, há um déficit hídrico anual; portanto, o 
intemperismo químico é menos importante que o 
intemperismo físico. O manto de intemperismo, em 
consequência, é pouco espesso. 

  

27. Observe o bloco-diagrama a seguir e assinale o tipo de 
relevo que nele está esquematicamente representado. 
(As letras A e B representam camadas de rochas 
sedimentares). 

 
A) Cuesta 
B) Pediplano Dissecado 
C) Chapada Magmática 
D) Falha Normal 
E) Falésia. 

 Resposta: A 

 Justificativa: 

 O bloco-diagrama mostra um relevo assimétrico de 
topo plano e inclinado, desenvolvido em terrenos 
sedimentares. Trata-se, portanto, do relevo de Cuesta. 

  

28. A tropicalidade brasileira é uma decorrência da 
conjugação da situação geográfica com um relevo que, 
em linhas gerais, é modesto no tocante a altimetria. 
Essa tropicalidade manifesta-se nos seguintes 
aspectos, exceto: 

A) no predomínio de rios de regime tropical. 
B) no domínio de climas do grupo A, segundo a 

classificação climática de Koppen. 
C) nas formações vegetais do tipo cerrado. 
D) no relevo colinoso (mar de morros) em grande 

parte da fachada oriental do país. 
E) na ausência de processos de laterização dos 

solos. 



 Resposta: E 

 Justificativa: 

 Nas áreas tropicais, a laterização é um dos mais 
marcantes processos químicos que ocorrem nos solos. 
No Brasil Central, isso é relativamente frequente. 

  

29. “Essa região é uma área de transição, pois marca a 
passagem do “mediterrâneo” pastoril para as áreas 
úmidas da Amazônia. Apresenta características 
geográficas próprias que a distinguem das outras 
áreas nordestinas. Dotada de maior pluviosidade, 
cujos índices vão aumentando à medida que se 
caminha para o oeste, apresenta, também, extensas 
formações sedimentares modeladas em formas 
tabulares e subtabulares assimétricas. Vem sendo 
observado nela um conjunto de áreas de ocupação 
dinâmica do espaço, sobretudo ao longo de 
importantes vales fluviais”. 

 A que região do Nordeste o texto está se referindo? 
A) Chapada do Apodi. 
B) Chapada do Araripe. 
C) Vale do São Francisco. 
D) Meio Norte. 
E) Sudeste do Ceará. 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 As características apontadas no texto (área de 
transição para a Amazônia úmida e as formas de 
relevo tabular e subtabular (cuesta) levam-nos a 
concluir que se trata do Meio Norte. 

  

30. “A integração e a interligação em âmbito planetário – 
regidas pelos países ricos e mais intensas entre eles – 
estão provocando mudanças muitas vezes estruturais, 
na economia e na sociedade mundiais.” Entre essas 
mudanças, podem ser mencionadas: 

1) necessidade de mão-de-obra mais qualificada e 
especializada. 

2) uso intensivo de tecnologia, introduzindo novas 
formas de produção das mercadorias. 

3) formação e fortalecimento de megablocos 
comerciais. 

4) fortalecimento das grandes corporações 
transnacionais. 

5) grande intensificação de serviços e capitais entre 
as nações. 

 Estão corretas: 
A) 1 e 2, apenas 
B) 2 e 5, apenas 
C) 1 e 3, apenas 
D) 2, 4 e 5 apenas 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 

 Resposta: E 

 Justificativa: 

 Todas as mudanças referidas são corretas e 
exemplificam o que diz o texto. 

  

31. Qual a denominação que é dada ao “conjunto de todas 
as operações econômicas de bens, mercadorias, 
serviços e capitais que são realizadas pelo país”? 

A) Commodities 
B) PIB 
C) PNB 
D) Balança de Pagamentos 
E) Balança Comercial. 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 A definição apresentada corresponde à Balança de 
Pagamentos. 

  

32. O Nordeste brasileiro é a região mais pobre do Brasil. 
Apesar de continuar sendo um expressivo centro de 
“expulsão populacional”, muitos nordestinos estão 
retornando à sua região de origem. Isso vem 
acontecendo, sobretudo porque: 

A) a indústria automobilística vem passando, nos 
últimos dez anos, por uma grave crise de 
produção. 

B) a região Sudeste vem implantando uma intensa 
agricultura de subsistência que demanda pouca 
mão-de-obra. 

C) em São Paulo, o setor imobiliário parou de 
crescer, faltando residência para imigrantes. 

D) as cidades do Sudeste vêm perdendo a sua 
capacidade de gerar empregos para 
trabalhadores com pouca qualificação 
profissional. 

E) o programa social de transferência de renda, 
denominado “Bolsa-Família”, não existe na região 
Sudeste do país e é mais intenso no Nordeste 

 Resposta: D 

 Justificativa: 

 O retorno dos migrantes nordestinos para a sua região 
de origem é muito influenciado pelo fato de que as 
cidades do Sudeste brasileiro vêm perdendo a 
capacidade de gerar mais empregos para 
trabalhadores de baixa qualificação profissional. 

  
 


