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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 1 

Texto 01 
A noite 
Tiê 

 
Palavras não bastam, não dá pra entender 
E esse medo que cresce e não para 
É uma história que se complicou 
E eu sei bem o porquê. 
Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? 
Me entorta as costas e dá um cansaço 
A maldade do tempo fez eu me afastar de você. 
 
E quando chega a noite e eu não consigo dormir 
Meu coração acelera e eu sozinha aqui 
Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão 
Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. 
 
Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava 
E essa proximidade não dava 
Me perdi no que era real e no que eu inventei 
Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer 
E te dedico uma linda história confessa 
Nem a maldade do tempo consegue me afastar de 
você. 
 
Te contei tantos segredos que já não eram só meus 
Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu 
Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor 
Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. 
(...) 

Extraído de: https://www.letras.mus.br/tie/a-noite/  

 
Texto 02 
"O que o lirismo ocidental exalta não é o prazer 
dos sentidos, nem a paz fecunda do casal. Não é o 
amor satisfeito mas sim a paixão do amor. E paixão 
significa sofrimento." 

Denis Rougemont 

 
Conforme a leitura do texto 02, é possível 
reconhecer que a letra de canção, presente no texto 
01, é um texto lírico. Isso se deve 
 
A) à objetividade dos versos, marcados pelo relato 
do sofrimento do eu-lírico em estar sozinho em 
casa. 
B) ao uso do poema e das rimas, que proporcionam 
musicalidade e emotividade em quaisquer 
manifestações linguísticas, sejam artísticas ou não 
artísticas. 
C) à exaltação dos sentimentos do eu-lírico, 
sobretudo o sofrimento amoroso, marcado pela 
solidão e a espera angustiada. 
D) à conotação presente nos vocábulos 
selecionados pela autora da canção. 

E) ao esquema de rimas inusitado, que provoca 
surpresa no leitor. 
 

Questão 2 
Texto 03 
Educação: notório saber 

Absurdamente nossos governantes vem 
cometendo mais erros na área educacional, os 
quais poderão levar mais ao fundo do poço os 
índices de evasão escolar de nossos estudantes. 
Para melhorar esses índices são necessárias 
muitas outras ações a no nível social e educacional 
que acrescentem e não retirem nada do que já 
conquistamos. 

Neste tempo em que os estudantes ficam a 
maior parte de seu tempo conectados aos meios 
tecnológicos e sendo assim não praticam exercícios 
físicos, é imprescindível ofertar a eles a prática 
esportiva e a oportunidade para desenvolver 
habilidades artísticas. 

Outros dois equívocos são: acreditar são 
acreditar que temos estrutura física disponível para 
trabalhar em tempo integral em todos os 
estabelecimentos educacionais do país e não 
observar que nossa clientela vem de famílias 
carentes, que vislumbram a entrada no Ensino 
Médio e a possibilidade de trabalhar meio período 
para colaborar com a renda familiar. 

Enquanto os que tem o poder de melhorar 
os aspectos educacionais estiverem se 
pronunciando com "notório saber", sem conhecer 
nossas realidades e reais necessidades, 
estaremos, infelizmente, a um passo de piorar 
ainda mais a educação de nosso país. 

Extraído de 
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacoes/educac

ao-notorio-saber.htm  

 
Um dos problemas que demonstra falta de 
conhecimento e domínio da norma culta da língua 
portuguesa é a falta do uso de palavras sinônimas, 
conforme alguns trechos do texto 03, extraído de 
uma redação feita por um candidato ao Enem, a fim 
de evitar  
 
A) a reprodução de mesmas palavras e expressões 
que prejudicam a fluidez da leitura do texto. 
B) erros gramaticais associados à falta de 
concordância nominal e verbal. 
C) problemas de coesão referencial e coesão 
sequencial. 
D) conjugações equivocadas de verbos. 
E) erros de convenções de escrita. 

https://www.letras.mus.br/tie/a-noite/
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacoes/educacao-notorio-saber.htm
http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/redacoes/educacao-notorio-saber.htm
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Questão 3 

Texto 04 
O Rei dos Animais 

Millôr Fernandes 

Saiu o leão a fazer sua pesquisa 
estatística, para verificar se ainda era o Rei das 
Selvas. Os tempos tinham mudado muito, as 
condições do progresso alterado a psicologia e os 
métodos de combate das feras, as relações de 
respeito entre os animais já não eram as mesmas, 
de modo que seria bom indagar. Não que restasse 
ao Leão qualquer dúvida quanto à sua realeza. Mas 
assegurar-se é uma das constantes do espírito 
humano, e, por extensão, do espírito animal. Ouvir 
da boca dos outros a consagração do nosso valor, 
saber o sabido, quando ele nos é favorável, eis um 
prazer dos deuses. Assim o Leão encontrou o 
Macaco e perguntou: "Hei, você aí, macaco - quem 
é o rei dos animais?" O Macaco, surpreendido pelo 
rugir indagatório, deu um salto de pavor e, quando 
respondeu, já estava no mais alto galho da mais 
alta árvore da floresta: "Claro que é você, Leão, 
claro que é você!". 

Satisfeito, o Leão continuou pela floresta e 
perguntou ao papagaio: "Currupaco, papagaio. 
Quem é, segundo seu conceito, o Senhor da 
Floresta, não é o Leão?" E como aos papagaios 
não é dado o dom de improvisar, mas apenas o de 
repetir, lá repetiu o papagaio: "Currupaco... não é o 
Leão? Não é o Leão? Currupaco, não é o Leão?". 

Cheio de si, prosseguiu o Leão pela 
floresta em busca de novas afirmações de sua 
personalidade. Encontrou a coruja e perguntou: 
"Coruja, não sou eu o maioral da mata?" "Sim, és 
tu", disse a coruja. Mas disse de sábia, não de 
crente. E lá se foi o Leão, mais firme no passo, 
mais alto de cabeça. Encontrou o tigre. "Tigre, - 
disse em voz de estentor - eu sou o rei da floresta. 
Certo?" O tigre rugiu, hesitou, tentou não 
responder, mas sentiu o barulho do olhar do Leão 
fixo em si, e disse, rugindo contrafeito: "Sim". E 
rugiu ainda mais mal humorado e já arrependido, 
quando o leão se afastou. 

Três quilômetros adiante, numa grande 
clareira, o Leão encontrou o elefante. Perguntou: 
"Elefante, quem manda na floresta, quem é Rei, 
Imperador, Presidente da República, dono e senhor 
de árvores e de seres, dentro da mata?" O elefante 
pegou-o pela tromba, deu três voltas com ele pelo 
ar, atirou-o contra o tronco de uma árvore e 
desapareceu floresta adentro. O Leão caiu no chão, 
tonto e ensanguentado, levantou-se lambendo uma 
das patas, e murmurou: "Que diabo, só porque não 
sabia a resposta não era preciso ficar tão zangado". 
MORAL: CADA UM TIRA DOS ACONTECIMENTOS A 

CONCLUSÃO QUE BEM ENTENDE. 
Disponível em: http://www.releituras.com/millor_rei.asp 

 

As fábulas são narrativas geralmente 
caracterizadas pelo uso de animais humanizados 
como personagens, bem como conter algum tipo de 
ensinamento. Ao longo dos séculos, esse gênero 
textual muitas vezes é associado ao público infantil. 
O contrário ocorre com a fábula de Millôr Fernandes 
devido a(o) 
A) inserção de um moral não convencional e pouco 
ilustrativa. 
B) vocabulário pouco distante do público infantil. 
C) elementos atemporais como a associação do 
regime presidencialista e o regime monárquico. 
D) utilização de elementos convencionais do gênero 
lírico, como a subjetividade. 
E) humor e uso de recursos expressivos como o 
sarcasmo e a ironia, que geram uma complexidade 
narrativa maior. 
 

Questão 4 
Texto 05 

 
Frase: Na empolgação rola de tudo, só não rola sem camisinha. 

Disponível em: 
http://salvadornasoladope.blogspot.com.br/2012/02/carnaval-2012-o-

obscurantismo-vence.html 

 
O gênero textual anúncio publicitário tem como 
característica marcante seu hibridismo uma vez que 
se apropria de vários recursos linguísticos e de 
diversos outros gêneros para alcançar seus 
objetivos comunicativos. A característica marcante 
do anúncio acima, tendo em vista o objetivo central 
da peça publicitária, é 
 
A) o humor presente na ilustração de um 
caranguejo que tem a intenção de entregar uma 
“camisinha” ao casal. 
B) o uso da linguagem não verbal associada à 
linguagem verbal para efeito expressivo de humor. 
C) associação de frases curtas, com linguagem 
informal, às imagens ilustrativas com intuito de 
convencer o leitor a ser atento e sempre ter uma 
“camisinha” junto a si. 
D) o uso inadequado do termo “camisinha”, ao 
invés da inserção do vocábulo “preservativo”. 
E) o argumento implícito contido nas frases “Isso 
rola muito.” e “Esperar por isso não rola.” de que a 

http://www.releituras.com/millor_rei.asp
http://salvadornasoladope.blogspot.com.br/2012/02/carnaval-2012-o-obscurantismo-vence.html
http://salvadornasoladope.blogspot.com.br/2012/02/carnaval-2012-o-obscurantismo-vence.html
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sorte não ajuda a se prevenir contra as doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Questão 5 
Texto 06 

 
Fogos de artifício podem prejudicar a saúde 
do animal, alerta veterinária 
 
Segundo a médica veterinária Tanísia Kelly, o medo 
de fogos é determinado pela audição sensível dos 
cães, que ouvem até seis vezes mais do que os 
humanos. 

31/12/2016 08:52h 

 
Os fogos de artifício são artefatos comumente 

usados para celebrar a chegada do Ano Novo. No 
entanto, a prática que é adotada pela maioria da 
população pode causar sérios danos à saúde dos 
animais, em especial aos cães. Devido ao medo do 
barulho causado pelos fogos, os cães podem 
apresentar crises convulsivas, choques anafiláticos, 
paralisia de membros e até mesmo hemorragias.  

Segundo a médica veterinária Tanísia Kelly, o 
medo de fogos é determinado pela audição sensível 
dos cães, que ouvem até seis vezes mais do que os 
humanos e podem ouvir barulhos em até 2 km de 
distância. Por isso, os donos de cães devem ficar 
atentos a alguns cuidados para evitar danos à 
saúde dos animais.  

A médica veterinária destaca que é 
importante deixar o animal em um ambiente 
tranquilo, evitar dar comida e mantê-lo amarrado. 
Em casos em que o cão apresente uma reação 
excessiva aos fogos, como crises convulsivas, 
choques anafiláticos, paralisia de membros e 
hemorragias, o dono deve procurar o médico 
veterinário imediatamente.  

“Não pode dar comida para o animal, porque 
ele pode vomitar e acabar sendo sufocado por esse 
vômito. Além disso, não devemos manter o 
cachorro amarrado, porque ele pode se enforcar 
com a coleira. É importante que o dono fique perto, 
coloque-o dentro de um ambiente tranquilo e 
tranquilize o animal, mas sem tocá-lo, para não 
reforçar o medo dele”, explica.  

Tanísia Kelly explica ainda que não é possível 
curar o medo do animal, mas é possível tranquilizá-
lo para que ele não sofra com o barulho. Ela 
ressalta ainda que o medo do barulho de fogos de 
artifício também pode causar atropelamentos; por 
isso, os donos devem manter o animal em um 
ambiente fechado, para impedir fugas.  

“Aqui no Hospital Veterinário, tivemos um 
caso de um cão que fugiu de casa por causa de 
fogos e, ao sair para a rua, ele foi atropelado por 
um ônibus e infelizmente não pudemos salvá-lo. 
Por isso, é importante que os donos mantenham o 
animal em um ambiente fechado e tranquilo, para 
que ela não fuja e isso acabe acontecendo”, relata.  

A fotógrafa Camila Fortes é dona de Tião, um 
pinscher de 12 anos. O pinscher tem muito medo 
do barulho causado pelos fogos; por isso, a família 
tenta tranquilizá-lo deixando em um ambiente calmo 
e confortável. “Nós deixamos ele no quarto e 
tentamos acalmá-lo até acabar os fogos, para 
mostrar que está tudo sob controle e tentar diminuir 
o medo dele”, relata. (...) 
 Extraído de: http://www.portalodia.com/noticias/piaui/fogos-de-

artificio-podem-prejudicar-a-saude-do-animal,-alerta-
veterinaria-291030.html 

 
O gênero notícia é marcado pela objetividade das 
informações apresentadas. Para isso, faz-se 
necessário o uso de recursos coesivos para dar 
sequência nos fatos apresentados nos textos. Um 
exemplo de uso desse recurso, além de expressar 
relação de acréscimo de ideia, está em destaque no 
trecho  
 
A) “A médica veterinária destaca que é importante 
deixar o animal em um ambiente tranquilo...” 
B) “Além disso, não devemos manter o cachorro 
amarrado...” 
C) “Em casos em que o cão apresente uma reação 
excessiva aos fogos, como crises convulsivas, 
choques anafiláticos...” 
D) “ ‘...mas sem tocá-lo, para não reforçar o medo 
dele..’ ” 
E) “É importante que o dono fique perto, coloque-o 
dentro de um ambiente tranquilo...” 
 

Questão 6 
Texto 07 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando ponte não há? 
quando os vazios da fome 
não se tem com que cruzar? 
quando esses rios sem água 
são grandes braços de mar? 
— Severino, retirante, 
o meu amigo é bem moço; 
sei que a miséria é mar largo, 
não é como qualquer poço: 
mas sei que para cruzá-la 
vale bem qualquer esforço. 
— Seu José, mestre carpina, 
e quando é fundo o perau? 
quando a força que morreu 
nem tem onde se enterrar, 
por que ao puxão das águas 
não é melhor se entregar? 
— Severino, retirante, 
o mar de nossa conversa 
precisa ser combatido, 
sempre, de qualquer maneira, 
porque senão ele alarga 
e devasta a terra inteira.  
(MELO NETO, João Cabral. Morte e Vida Severina. trecho tirado de 
teatro representado no Tuca) 

http://www.portalodia.com/noticias/piaui/fogos-de-artificio-podem-prejudicar-a-saude-do-animal,-alerta-veterinaria-291030.html
http://www.portalodia.com/noticias/piaui/fogos-de-artificio-podem-prejudicar-a-saude-do-animal,-alerta-veterinaria-291030.html
http://www.portalodia.com/noticias/piaui/fogos-de-artificio-podem-prejudicar-a-saude-do-animal,-alerta-veterinaria-291030.html
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O excerto acima retirado da obra Morte e Vida 
Severina, do autor pernambucano João Cabral de 
Melo Neto é um diálogo entre dois personagens 
que falam sobre a morte. A figura de linguagem 
predominante no trecho e que está associada à 
imagem da morte e os percalços da vida é 
 
A) Hipérbole 
B) Metáfora 
C) Metonímia 
D) Aliteração 
E) Eufemismo 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
Questão 7 

A importância do filósofo medieval Tomás de 
Aquino reside principalmente em seu esforço de 
valorizar a inteligência humana e sua capacidade 
de alcançar a verdade por meio da razão. 
Discorrendo sobre a “possibilidade de descobrir a 
verdade divina”, ele diz:  
 
“As verdades que professamos acerca de Deus 
revestem uma dupla modalidade. Com efeito, 
existem a respeito de Deus verdades que 
ultrapassam totalmente as capacidades da razão 
humana. Uma delas é, por exemplo, que Deus é 
trino e uno. Ao contrário, existem verdades que 
podem ser atingidas pela razão: por exemplo, que 
Deus existe, que há um só Deus etc. Estas últimas 
verdades, os próprios filósofos as provaram por 
meio de demonstração, guiados pela luz da razão 
natural”.  
 
A partir dessa citação, identifique a opção que 
melhor expressa esse pensamento de Tomás de 
Aquino.  
 
A) A Filosofia é capaz de alcançar todas as 
verdades acerca de Deus.  
B) O ser humano só alcança o conhecimento 
graças à revelação da verdade que Deus lhe 
concede.  
C) A fé é o único meio de o ser humano chegar à 
verdade.  
D) Mesmo limitada, a razão humana é capaz de 
alcançar por seus meios naturais certas verdades.  
E) Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser 
humano nada pode conhecer d’Ele. 
 

Questão 8 
Para Max Weber, capitalismo é a racionalização do 
mundo, da sociedade. Pressupõe a administração 
do ganho e da mão de obra para obtenção de lucro. 
Capitalismo surge a partir do pensamento 
capitalista. Surge da ética capitalista, do espírito do 
capitalismo. Em sua obra Ética Protestante e o 

"Espírito" do Capitalismo aparece entre aspas 
porque a palavra é utilizada no sentido mais 
cultural. 

 
Nesse sentido, podemos compreender que, para 
Weber, 
A) historicamente as cidades mais ricas eram 
aquelas convertidas ao catolicismo, visto que estes 
são éticos, algo que caracterizava o capitalismo. 
B) culturalmente os protestantes buscavam uma 
educação mais tradicional, mais humanística, 
enquanto os católicos para a indústria e comércio. 
C) O protestante calvinista busca uma vida austera, 
valoriza o trabalho e procura não gastar seu 
dinheiro com festas, bebidas e com excessos. 
D) A inclinação do racionalismo econômico do 
protestante calvinista o afastava cada vez mais das 
relações intramundanas. 
E) A burguesia valorizava o ócio e percebia o 
trabalho como algo negativo e essa é a classe que 
adere o protestantismo calvinista em seu 
surgimento. 
 

Questão 9 
Por que acontecem tantos terremotos na Itália? 

 
Terremoto atingiu cidade de Nórcia, na região central da Itália 

 
Um novo terremoto, desta vez de magnitude 6,6, 
abalou a cidade de Nórcia, na região central da 
Itália, neste domingo. Por enquanto não há 
registros de mortes, mas diversos locais ficaram 
destruídos. 
O abalo vem apenas dois meses depois de outro 
bem mais devastador que matou pelo menos 300 
pessoas e deixou centenas de desabrigados na 
mesma região - afetando principalmente a cidade 
de Amatrice. 
Na semana passada, o país registrou outros 
tremores, mas sem maiores consequências. 
Mas por que tantos terremotos acontecem em solo 
italiano? 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37812950 (adaptada) 

 
Em vários lugares do planeta a ocorrência de 
abalos sísmicos é uma realidade aterrorizante, 
principalmente naqueles em que o desenvolvimento 
econômico é mais baixo. Um dos fatores que 
contribuem para uma maior destruição das áreas 
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afetadas pode ser assinalado na seguinte 
alternativa. 
 
A) Maior proximidade do hepicentro com a 
superfície. 
B) Maior proximidade do hipocentro com a 
superfície. 
C) Maior profundidade do hepicentro. 
D) Maior profundidade do hipocentro. 
E) Área rural mais afetada que a área urbana. 
 

Questão 10 
Leia o fragmento do texto a seguir: 
“Embora apresentando características ambientais 
tão adversas, a ocupação do ecossistema caatinga 
se deu, principalmente, através da formação dos 
currais de gado em torno das margens do rio São 
Francisco e seus afluentes. O gado era criado à 
solta dentro da caatinga, com água dos mananciais 
e lagoas. Junto aos currais e próximo às fontes de 
água, desenvolveram-se comunidades que faziam 
roçados destinados aos plantios de feijão, arroz, 
milho, cana-de-açúcar, mandioca e algodão. Os 
moradores podiam caçar, pescar e coletar outros 
alimentos, principalmente frutos, o que contribuiu 
para formar uma sociedade extrativista por 
excelência.” 

Drumond. Marcos A. (coordenador). Estratégias para o Uso 
Sustentável da Biodiversidade da Caatinga. 

 
A partir da leitura do texto, podemos concluir que o 
tipo de agropecuária praticada na região do sertão 
nordestino se baseia, principalmente: 
 
A) na atividade intensiva de grande capital voltada, 
exclusivamente, para a exportação. 
B) na atividade intensiva de pequeno capital 
voltada, principalmente, para o mercado interno. 
C) na atividade extensiva de grande capital voltada, 
exclusivamente, para a exportação. 
D) na atividade extensiva de pequeno capital 
voltada, principalmente, para o mercado interno. 
E) na prática da coivara, de uso ininterrupto, sem 
consequências para o bioma da caatinga, visto sua 
resistência ao fogo. 
 

Questão 11 
Leia o trecho a seguir. 

O Brasil vive um golpe de Estado.  

A frase acima não admite tergiversações ou volteios 
em seu entendimento. Trata-se de uma ruptura de 
novo tipo, distinta das observadas nos países sul-
americanos entre os anos 1960-1980. Naqueles 
tempos, aparecia um roteiro que se tornou clássico: 
as forças armadas se dividiam, um setor se aliava 
com o grande capital, com os monopólios da mídia 
e com a embaixada estadunidense. O enredo 
previsível: o palácio de governo era sitiado, o 
mandatário eleito era encarcerado ou expulso do 

país – quando não assassinado – e triturava-se a 
institucionalidade vigente. 

No Brasil de 1964, o engodo foi denominado de 
“revolução”. Nenhum golpista admite que se 
denomine sua ação em português claro: golpe de 
Estado. 

Em 2016 isso se repete no país. A presidente 
legitimamente eleita foi derrubada por um processo 
político baseado em leituras elásticas da 
Constituição e artimanhas jurídicas de diversos 
matizes, que tentam mostrar como lícito o conluio 
do judiciário com um Parlamento em sua maior 
parte corrupto e uma mídia corporativa a serviço 
das elites financeiras. 

JINKINGS, Ivana. O golpe que tem vergonha de ser chamado de 
golpe. Por que gritamos golpe?: para entender o impeachment e a 

crise política no Brasil. 1º ed. – São Paulo: Boitempo. 2016. p. 11-12 

 

A partir da leitura do texto acerca dos 
desdobramentos políticos no Brasil podemos 
compreender que 

 

A) o processo político atual, diferente das décadas 
de 1960-1980, ganhou contornos de legalidade pelo 
legislativo e judiciário, mas é também um golpe de 
Estado. 

B) o enredo previsível dos processos políticos entre 
1960-1980 são iguais aos que passamos hoje ao 
expulsar os mandatários e triturar a 
institucionalidade. 

C) não houve golpe em 2016, assim como não 
houve golpe entre 1960-1980, uma vez que foi boa 
a forma política assumida após a derrubada dos 
respectivos governantes. 

D) o processo político de 2016 não pode ser 
chamado de revolução, tal como entre 1964-1980, 
porque não observou-se a participação de militares 
durante o processo. 

E) atualmente não se pode dizer que ocorreu um 
golpe de Estado, como ocorreu entre 1964-1980, 
uma vez que o impeachment é previsto no processo 
democrático. 
 

Questão 12 
“Um puxa o arame, o outro o endireita, um terceiro 
o corta, um quarto o afia, um quinto o esmerilha na 
outra extremidade para a colocação da cabeça; 
para se fabricar a cabeça são necessárias duas ou 
três operações distintas; a colocação da cabeça é 
muito interessante, e o polimento final dos alfinetes 
também; até a sua colocação no papel constitui, em 
si mesma, uma atividade...” 

Adam Smith dizia que 10 homens, dividindo o 
trabalho, produziam ao fim de um dia 48 mil 
alfinetes. Se a produção fosse artesanal, um 
homem produziria apenas 20 alfinetes por dia e os 
10 homens juntos somente 200 alfinetes. 
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Em sua obra clássica, publicada em 1776, A 
riqueza das Nações, o escocês Adam Smith 
descrevia o funcionamento de uma forma de 
produção de alfinetes. Com base no texto anterior, 
assinale a alternativa que contenha a forma de 
trabalho descrita e a consequência econômica 
dessa nova forma de produção defendida pelo autor 
como real avanço para a sociedade. 

 

A) A divisão manufatureira do trabalho e o 
monopólio de comércio. 

B) A produção por demanda e a administração da 
produção. 

C) A divisão manufatureira e a liberdade de 
comércio. 

D) A produção por demanda e a padronização da 
produção em esteiras. 

E) A divisão manufatureira e a denúncia da mais-
valia. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
Questão 13 

Leia a canção abaixo: 
 
A Marvada Pinga 
Compositores: Marco, Mário e Cristiano 
 
Água de cana, alma de satanás 
Setenta capeta não faz o que a pinga faz 
Desce pinga o buraco sem fim 
Que não encontre fígu nem rim 
Aceeeeita estâmu, que é leite 
A marvada pinga que corre nas veia dissolve as 
tripa 
 
Sapeca o estâmu e dizima as lumbriga 
E nesse ponto até que é bão mas tirando esse 
ponto a coisa é feia 
Deixa a cara inchada e vermeia 
Faz homem dormir na escada da igreja 
E não deixa ele entrar de vergonha 
 
(Uai, então por quê que cê bebe?) 
 
É que a Zenaide me largou 
Não esqueço do cheiro e nem do sabor 
Não esqueço o dia em que tudo começou 
E pra parar com isso eu mergulho na pinga 
 
E do jeito que eu tô 
Não vai sobrar mais nada pra contar história 
E o pior é que eu acho que é isso que eu quero 
Eu troquei a Zenaide por pinga. 

Disponível em: https://www.vagalume.com.br/marco-maario/a- 
marvada-pinga.html  

 
Sabe-se que inúmeras substâncias são prejudiciais 
para a saúde humana, pois comprometem o 

funcionamento das células e, consequentemente, 
de diversos órgãos. O álcool que está contido na 
cachaça é uma delas, apesar de seus supostos 
efeitos positivos para a socialização e 
esquecimento de amores perdidos. Para evitar que, 
ao colocar o organismo em contato com essas 
substâncias e o seu funcionamento fique 
prejudicado, é necessário que se faça a 
degradação dessas moléculas tóxicas. Algumas 
organelas citoplasmáticas são especializadas na 
degradação de substâncias como álcool, outras 
drogas, peróxido de hidrogênio etc.  
Marque a alternativa que contenha duas organelas 
que contribuem para a desintoxicação do 
organismo. 
 
A) Retículo Endoplasmático Rugoso e Lisossomo 
B) Ergastoplasma e Peroxissomo 
C) Retículo Endoplasmático Liso e Peroxissomo 
D) Lisossomo e Mitocôndria 
E) Centríolos e Retículo Endoplasmático Liso 
 

Questão 14 
Ronaldo Luís Nazário de Lima, O “Fenômeno”, 
imagem abaixo, foi um jogador de futebol com 
carreira de sucesso estratosférico e, por muitos 
anos, grande ídolo do futebol do Brasil e mundial. 
Ganhador de três bolas de ouro, prêmio dado ao 
melhor jogador do mundo durante um ano, Ronaldo 
esteve por muito tempo no auge de sua forma 
física, porém após algumas lesões e, nos últimos 
anos como atleta, apresentava grandes problemas 
para se manter no peso ideal para o meio 
futebolístico encerou sua carreira no clube brasileiro 
Corinthians, no qual teve grande sucesso, mas 
também foi alvo de muitas críticas em relação ao 
peso. No anúncio oficial realizado pelo jogador, ele 
surpreendeu a todos, dizendo que a justificativa 
pela qual ele não conseguia mais se manter magro 
era pelo fato de ter adquirido o quadro conhecido 
como hipotireoidismo.  

 
Fonte: http://blogdabola.com.br/wp-content/uploads/2014/12/Os-

Melhores-Gols-de-Ronaldo-Fenomeno.png  

 
O hipotireoidismo causa uma hipofunção da 
glândula tireoide e, por esse motivo, dentre outras 
consequências, acaba por deixar o catabolismo, 
etapa do metabolismo responsável pela quebra de 

https://www.vagalume.com.br/marco-maario/a-%20marvada-pinga.html
https://www.vagalume.com.br/marco-maario/a-%20marvada-pinga.html
http://blogdabola.com.br/wp-content/uploads/2014/12/Os-Melhores-Gols-de-Ronaldo-Fenomeno.png
http://blogdabola.com.br/wp-content/uploads/2014/12/Os-Melhores-Gols-de-Ronaldo-Fenomeno.png
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substâncias no organismo para geração de energia, 
mais lento, fazendo com que haja maior acúmulo de 
moléculas e consequente aumento de peso. Dentre 
as possíveis causas dessa doença, podemos citar 
 
A) o excesso de ferro no organismo que pode ficar 
armazenado na tireoide. 
B) a falta da vitamina C que, além do 
hipotireoidismo, também causa escorbuto. 
C) a excessiva produção dos HTs (Hormônios 
Tireoidianos) pela glândula tireoide. 
D) a baixa produção do hormônio FSH (Hormônio 
Folículo Estimulante) que atua diretamente sobre a 
tireoide, provocando sua hipofunção. 
E) a baixa produção dos HTs (Hormônios 
Tireoidianos) que, entre outras causas, pode ser 
pela falta do sal mineral iodo no organismo. 
 

Questão 15 
A emissão de uma partícula alfa é um processo 
chamado decaimento radiativo. Após o decaimento 
de uma partícula alfa, o núcleo residual terá uma 
massa e uma carga diferente daquelas do núcleo 
original. Em outras palavras, o elemento inicial foi 
transmutado em outro. 
Considerando o trecho descrito acima, caso o 90Th 
sofra dois decaimentos alfa consecutivos, em qual 
elemento este se transmutará? 
 
A) Rádio 
B) Frâncio 
C) Astato 
D) Radônio 
E) Astato 
 

Questão 16 
O Teste da Chama é um importante método de 
identificação, principalmente de cátions metálicos, 
utilizado na análise química. Neste ensaio, ocorrem 
as interações atômicas através dos níveis e 
subníveis de energia quantizada. 
O princípio que possibilita o teste da chama foi 
teorizado primeiramente em qual modelo? 
 
A) Modelo de Bohr 
B) Modelo de Thomson 
C) Modelo de Dalton 
D) Modelo de Rutherford 
E) Modelo de Schrödinger 
 

Questão 17 
Em uma casual conversa os professores Newtão e 
Tiago falavam sobre a beleza do planeta Terra 
quando chegaram a conclusão que nosso planeta é 
tema em praticamente todas as disciplinas, 
incluindo a Física e a Geografia.  
Considerada um imã gigantesco, a Terra tem as 
seguintes características: 
 

A) O polo Norte geográfico está exatamente sobre 
o polo sul magnético, e o Sul geográfico está na 
mesma posição que o norte magnético. 
B) O polo Norte geográfico está exatamente sobre 
o polo norte magnético, e o Sul geográfico está na 
mesma posição que o sul magnético. 
C) O polo norte magnético está próximo do polo Sul 
geográfico, e o polo sul magnético está próximo do 
polo Norte geográfico. 
D) O polo norte magnético está próximo do polo 
Norte geográfico, e o polo sul magnético está 
próximo do polo Sul geográfico. 
E) O polo Norte geográfico está defasado de um 
ângulo de 45º do polo sul magnético, e o polo Sul 
geográfico está defasado de 45º do polo norte 
magnético. 
 

Questão 18 
Em uma de suas aulas o professor Tiago de Deus 
quis fazer um experimento para dar a sensação de 
efeito estufa em seus alunos. Começou sua aula 
em uma sala lotada e desprovida de equipamentos 
de refrigeração ou ventiladores. Seus alunos 
começaram a sentir certo desconforto devido, 
aparentemente, ao aumento da temperatura do 
ambiente. A professora Adriana, que estava 
presente e visivelmente incomodada com a 
temperatura, aproveitou o fato para explicar o 
processo de propagação de calor.  
 
Após sua explicação os alunos entenderam que 
o(s) seguinte(s) processo(s) de propagação 
ocorreram 
 
A) Irradiação e convecção. 
B) Condução e convecção. 
C) Irradiação e condução. 
D) Apenas condução  
E) Apenas convecção 
 

Questão 19 
No mês de novembro, Adrielly foi à cidade de 
Uberlândia comprar fantasias para aula de véspera. 
O total de sua compra foi R$ 67,00. Para efetuar o 
pagamento, Adrielly deu à atendente uma nota de 
R$ 100,00. A atendente então verificou que em seu 
caixa só havia notas de R$ 10,00. Pediu então a 
Adrielly que a ajudasse com o troco, pois percebeu 
que ela ainda tinha na carteira notas de R$ 5,00 e 
moedas de R$ 1,00. O valor que Adrielly passou 
para atendente, além dos R$ 100,00, foi 
 
A) R$ 7,00  
B) R$ 10,00 
C) R$ 15,00 
D) R$ 37,00 
E) R$ 5,00 
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Questão 20 

Em um teatro montado pelos professores do CDF, 
Fernando, Flávio e Hallyne ficaram responsáveis 
pela montagem do cenário. Assim decidiram fazer 
um esboço do local ocupado pelos alunos, área 
colorida, e professores, área circular, conforme 
ilustrado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo ABCD  um trapézio isósceles (AB = CD), as 

medidas AD =12m, BC = 6m e AB=CD=5m, 
considerando =3, a área que os alunos podem 
ocupar  é de 
 
A) 10m² 
B) 24m² 
C) 40m² 
D) 36m² 
E) 48m² 
 

Questão 21 
No CDF, pré-vestibular mais dinâmico da região, 
há: 3 professores de Matemática, 3 de Física, 1 de 
História, 3 de Biologia, 2 de Química, 2 de Inglês, 3 
de Língua Portuguesa, 1 de Geografia e 1 de 
Filosofia. Esses professores foram convidados a 
participar de uma seleção de melhor professor do 
ano de 2016. A probabilidade de ser sorteado um 
professor de Química é de 
 

A)        B)       C)       D)        E)   

 
Questão 22 

No ano de 2015, 60 alunos do CDF prestaram 
vestibular nas universidades e faculdades, 
conforme tabela a seguir: 
 

Local Nº de alunos 

UFU 18 

UNIPAM 15 

IPTAN 5 

ATENAS 4 

UNB 8 

UniCEUB 10 

 
A porcentagem dos alunos que prestaram vestibular 
na UFU foi de 

 
A) 15% 
B) 40% 
C) 30% 
D) 35% 
E) 42% 
 

Questão 23 
Kassius Kennedy foi ao supermercado fazer 
compras e observou a seguinte promoção: 

Promoção de Natal: 

*2 shampoos de 200 ml por R$ 7,00 cada 

*1 pacote de folha A4 por R$ 17,90  

*3 repelentes por R$ 48,00 

*2 aparelhos de barbear por R$ 15,00 

 
Kassius então comprou dois shampoos, três 
pacotes de folha A4 e dois repelentes. O valor pago 
pela compra foi de 
 
A) R$ 72,90 
B) R$ 79,90 
C) R$ 48,90 
D) R$ 99,70 
E) R$ 100,70 
 

Questão 24 
Ivanete, professora de Matemática, está cursando 
mestrado na cidade de Catalão-GO  e deseja 
embalar seus livros para viagem. Cada livro possui 
as seguintes dimensões: comprimento 6 cm, largura 
4 cm e altura 1,5 cm. Ela tem uma caixa cúbica de 
30 cm de aresta. A quantidade máxima de livro que 
ela pode embalar nessa caixa é de 
 
A) 360 livros 
B) 400 livros 
C) 550 livros 
D) 650 livros 
E) 750 livros 
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RASCUNHO 

 
QUESTÃO DISCURSIVA 

Mergulhada ainda em graves crises, a sociedade brasileira precisa refletir a respeito dos legados das 
Olimpíadas. Há uma avaliação de que foram alcançados alguns avanços em infraestrutura. Porém, os 
ganhos poderiam ser maiores se a medalha de ouro sonhada pelos governantes fosse o bem do povo. A 
população brasileira tem o direito de exigir que o espírito olímpico tome conta da cabeça e do coração dos 
governantes e dos construtores da sociedade. A meta deve ser a medalha de ouro, que consiste na 
priorização daquilo que, efetivamente, promove o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, sem 
discriminações. Virar as costas para quem precisa mais, na ilusão de que o país alçará voos maiores, com 
número reduzido de localidades estratégicas – que teriam prioridade na destinação de recursos – é grave 
erro. 

O legado deixado pelas Olimpíadas Rio 2016. Dom Walmor Oliveira de Azevedo (adaptado). Disponível em: 
http://formacao.cancaonova.com/atualidade/esporte/o-legados-das-olimpiadas-rio-2016/ acesso em: 02/01/2017. 

 
Muito se discutiu a respeito de um legado deixado pelas Olimpíadas Rio 2016 para o Brasil (e para os 
brasileiros) e há muitas opiniões positivas e negativas sobre esse grande evento. A esse respeito 
apresente pelo menos dois argumentos a favor e dois contrários a visão do “legado” de Dom Walmor. 
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