
 

 
 

 

 

VESTIBULAR 2016 
 

 

Santos, 08 de novembro de 2015 
 

 

Instruções 
 

 

1.  Este caderno contém a proposta de redação e 40 questões 
com quatro alternativas. 

 

2.  No primeiro momento, você deve elaborar a redação, que 
será recolhida às 10 horas. 

 

3.  Para  cada  questão,  somente  uma  alternativa  deve  ser 
assinalada. 

 

4.  Use somente lápis preto para preencher a folha de respostas, 
conforme o modelo  . 

 

5.  Responda às questões de língua estrangeira conforme sua 
opção feita no dia da inscrição. 

 

6.  Não rasgue, não amasse e nem rasure a folha de respostas. 
 

7.  Você dispõe de três horas e meia para fazer a prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 

 

8.  Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas. 
 

 

 

 

 

 

 

Nome:    
 

Nº de inscrição:   Sala:     



 

ORAÇÃO DO VESTIBULANDO 
 

 

 

 

 

Obrigado, meu Deus, pela oportunidade 
que me deste de seguir à frente, em busca 
do conhecimento e da profissionalização. 

 

 

Estou fazendo o vestibular, juntamente 
com outros estudantes, também sonhando com 

uma nova opção de vida. 
 

 

Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba 
responder com sabedoria e calma às 
questões que me forem propostas. 

 

 

Peço-te que ajudes a todos os vestibulandos e os abençoe 
Renova a esperança de todos que ainda 

não conseguiram ingressar na universidade, para que 
não desistam da luta. 

 

 

Obrigado, Mestre, e fazei-me ver o quanto 
posso ser útil à humanidade, aprimorando 

os meus conhecimentos. 
 

 

Amém! 
 

 

A Pastoral da Universidade deseja um bom Vestibular. 
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REDAÇÃO 

A avaliação do texto produzido pelo vestibulando considerará: 
• o respeito às normas gramaticais concernentes ao português escrito; 
• a compreensão da proposta de redação e aplicação de conceito das várias áreas do conhecimento para 

o desenvolvimento do tema; 
• a seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e argumentos em defesa de um 

ponto de vista; 
• os conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 
• a clareza, a concisão e a coerência de ideias. 
 
LEIA ATENTAMENTE OS TRECHOS A SEGUIR, A FIM DE REDIGIR SUA REDAÇÃO 
 

Desigualdade entre homens e mulheres piora no Brasil 
 

O relatório anual de Abismo de Gênero elaborado pelo Fórum Econômico Mundial traz uma 
péssima notícia para o Brasil: o país caiu 9 posições no ranking que avalia como 142 nações distribuem 
recursos e oportunidades de desenvolvimento social e econômico entre homens e mulheres. O relatório 
mede a participação de homens e mulheres na sociedade, de acordo com quatro critérios básicos: 
diferenças salariais e participação no mercado de trabalho; acesso à educação e nível de formação 
educacional; acesso à saúde e queda de índices de mortalidade; e participação política e posição em 
cargos de poder político.  

 
Na edição de 2014 do relatório, o Brasil ficou na 71º posição, entre 142 países. A nota geral 

obtida pelo país foi de 0,694 pontos. Quanto mais perto de 1, mais igualitário é o país; quanto mais perto 
de zero, maior a desvantagem das mulheres em relação aos homens. 
O país ficou atrás de países como Nicarágua, Ruanda, Moçambique e Cuba. Além, é claro, dos países 
nórdicos que ocupam as primeiras posições. 

 
Na avaliação da participação das mulheres na economia do país, o Brasil vai mal. O item com a 

pior avaliação é o de igualdade de salários em trabalhos com funções parecidas. 
Na educação, o Brasil teve um bom desempenho. Principalmente no ensino superior, onde as mulheres já 
são maioria. Em todos os quesitos avaliados, o país obteve nota máxima: taxa de alfabetização, matrículas 
na educação primária e matrículas no ensino superior. Se considerados esses critérios, por exemplo, o 
Brasil estaria em primeiro lugar, ao lado da Islândia. 

 
O item de que avalia a participação política das mulheres brasileiras é o que recebeu a pior nota. 

Embora Dilma tenha sido reeleita, há muito mais homens em cargos de poder que mulheres. Na Câmara 
dos Deputados, por exemplo, dos 513 deputados eleitos, apenas 51 são mulheres. O Brasil também 
ganhou uma nota ruim no quesito legislação capaz de coibir e punir a violência contra mulheres. 

 

 

Adaptado de http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/desigualdade-entre-homens-e-mulheres-piora-no-brasil.28/10/2014. Acessado em 
10/10/2015. 



 
Ambiente familiar intensifica desigualdade de gênero 

 
Estudo mostra que atividades caseiras são diferentes para meninos e meninas, e que tal contraste pode 

refletir no processo de escolarização das crianças 
 

“Isso não é coisa de mocinha!”, “Vem me ajudar na cozinha enquanto seu irmão brinca na rua”. 
Quem nunca ouviu frases como essa? Ao conversar com crianças de uma escola da periferia paulistana, o 
pesquisador Adriano Senkevics, da Faculdade de Educação (FE) da USP, observou que o tratamento e as 
atividades direcionadas a meninos e meninas no ambiente familiar ainda carregam diferenciação de 
gênero. O estudo também mostra como esse modelo de criação se relaciona com o comportamento 
escolar das crianças, de modo que meninas acabam enxergando a escola como um ambiente mais livre 
que seus lares — percepção que pode, até mesmo, influenciar no bom rendimento das garotas. 

 
Em sua pesquisa, Senkevics buscou entender qual o papel da família nesse processo: ao longo de 

um semestre letivo, o pesquisador acompanhou o cotidiano de alunos do 3º ano do ensino fundamental. 
Da turma de 25 crianças (14 meninas e 11 meninos), 20 foram entrevistadas para o estudo, contando suas 
experiências familiares e de lazer nos espaços fora da escola. “O que pretendemos foi entender, a partir da 
perspectiva de crianças de 8 e 9 anos de idade, como se dava o processo de socialização familiar e em que 
medida esse fenômeno nos ajudaria a pensar sua escolarização”, explica. 

 
A partir dos relatos das crianças, Senkevics percebeu que a divisão sexual do trabalho está 

presente em suas vidas desde muito cedo, com as garotas sendo cobradas a participarem de afazeres da 
casa e obtendo menos permissão para brincar na rua, por exemplo. Os meninos, pelo contrário, tinham 
mais liberdade. “As meninas tendem a ficarem mais retidas no ambiente doméstico, estando praticamente 
privadas do acesso à rua e, consequentemente, das oportunidades de lazer e de sociabilidade que o 
espaço público oferece”, diz. 

 
Embora as crianças entrevistadas fossem ainda muito jovens e não pudessem refletir 

politicamente sobre as desigualdades que as cercavam, Adriano conta que os pequenos notaram tais 
diferenciações. “Em alguma medida, tanto as garotas quanto os garotos estavam cientes das 
desigualdades que viviam”, afirma. Algumas meninas, inclusive, se queixaram de seu excesso de tarefas e 
da maior liberdade dada a seus pares do sexo masculino. “Elas perceberam que seus irmãos colaboravam 
muito pouco em casa e que tinham mais liberdade para brincar na rua, e em razão disso, várias meninas 
deixaram transparecer críticas ou, pelo menos, certo incômodo na falta de equidade das rotinas 
domiciliares”, lembra o pesquisador. 

 
Ainda assim, Senkevics observou que, em ambiente escolar, as crianças acabam refletindo os 

papéis de gênero às quais são submetidas em casa. “O aprendizado do que é certo ou esperado para cada 
sexo começa desde cedo e, mesmo que a escola não o promovesse, as próprias crianças acabam, mais 
cedo ou mais tarde, se conformando a certos padrões”, diz. Dentre os parentes mais velhos das alunas 
entrevistadas, a divisão sexual do trabalho também era perceptível, com suas mães, irmãs e avós se 
ocupando de funções domésticas. “É difícil esperar que os alunos, sozinhos, incorporem um ideal de 
igualdade de gênero quando este não está presente nem mesmo entre os adultos”, afirma. 

 
In: http://www.usp.br/aun/exibir.php?id=6921&edicao=1207. 25/6/2015. Acessado em: 4/10/2015. 

 

 

Proposta: com base nos trechos lidos e em seus conhecimentos prévios, redija um texto 
dissertativo-argumentativo (mínimo de 15 linhas), posicionando-se claramente sobre o tema: 

 

 

 

Igualdade de gêneros no Brasil: desafio para as futuras gerações. 
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QUESTÕES OBJETIVAS 

O TEXTO ABAIXO CORRESPONDE ÀS QUESTÕES 1 E 2: 

 
Cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 

De vinho tinto de sangue 

 

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

 

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca já não corta 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dos bêbados do centro da cidade 

 

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Me embriagar até que alguém me esqueça 

 

Gilberto Gil e Chico Buarque. 1973  

 
 
1) Sobre a primeira estrofe da composição de Gil e Buarque, é correto afirmar: 

 

a) A ação do Pai é insistentemente negada pelo enunciador, o qual justifica, no último verso da estrofe, 

sua repulsa ao gesto paterno. 

b) A repetição dos três primeiros versos é apenas um recurso rítmico, a fim de demarcar a melodia e o 

refrão da canção. 

c) A estrofe estabelece interdiscurso com outra composição de Chico Buarque, Jorge Maravilha, de 1973. 

d) Faz uma alusão à passagem bíblica da agonia de Jesus Cristo no Calvário, estabelecendo um 

interdiscurso com o regime ditatorial e a repressão presentes no contexto sócio-histórico de produção 

da canção. 

 

 

2) A figura de linguagem empregada em “De muito usada a faca já não corta” (4ª. estrofe) também 

pode ser reconhecida no trecho: 

 

a) “Essa palavra presa na garganta” (4ª.estrofe) 

b) “Talvez o mundo não seja pequeno” (5ª.estrofe) 

c) “Como é difícil, pai, abrir a porta” (4ª.estrofe) 

d) “Atordoado eu permaneço atento” (3ª.estrofe) 

 

  



 

O TEXTO A SEGUIR CORRESPONDE ÀS QUESTÕES DE 3 A 6. 
 
É um mito a pretensa possibilidade de comunicação igualitária em todos os níveis. Isso é uma 

idealização. Todas as línguas apresentam variantes: o inglês, o alemão, o francês etc. Também as línguas 
antigas tinham variações. O português e outras línguas românicas provêm de uma variedade do latim, o 
chamado latim vulgar, muito diferente do latim culto. Além disso, as línguas mudam. O português moderno é 
muito distinto do português clássico. Se fôssemos aceitar a ideia de estaticidade das línguas, deveríamos dizer 
que o português inteiro é um erro e, portanto, deveríamos voltar a falar latim. Ademais, se o português 
provém do latim vulgar, poder-se-ia afirmar que ele está todo errado. 

 
A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos: há os mais jovens e 

os mais velhos, os que habitam numa região ou noutra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de 
uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar 
a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. 
Quando alguém começa a falar, sabemos se é do interior de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. 
Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em 
situação informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é conhecer variedades. Um bom falante é 
“poliglota” em sua própria língua. Saber português não é aprender regras que só existem numa língua 
artificial usada pela escola. 

 
As variantes não são feias ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes; são 

simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. “Nosso homem simples do campo” tem 
dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis do português não por causa da variação e da mudança 
linguística, mas porque lhe foi barrado o acesso à escola ou porque, neste país, se oferece um ensino de baixa 
qualidade às classes trabalhadoras e porque não se lhes oferece a oportunidade de participar da vida cultural 
das camadas dominantes da população. 

FIORIN, José Luiz. In: Atas do I Congresso Nacional da ABRALIN, 2000.Excertos. 

 
3) De acordo com o texto, ser “poliglota” em sua própria língua consiste em: 
 
a) Compreender que as variantes linguísticas não são erradas ou certas, embora o homem simples do 

campo tenha dificuldade de comunicar-se. 
b) Conhecer as variantes de línguas como o inglês, o alemão e o francês, a fim de estabelecer uma 

comunicação igualitária em todos os níveis. 
c) Incluir os diferentes grupos de falantes na sociedade letrada e distinguir se são gaúchos, cariocas ou do 

interior de São Paulo. 
d) Reconhecer as variantes linguísticas do português e saber utilizar-se delas em situações distintas de 

comunicação, sejam estas formais ou informais. 
 
 
4) No último parágrafo, o pronome lhes em, “...e porque não se lhes oferece a oportunidade de 

participar da vida cultural das camadas dominantes da população”, retoma qual termo do texto? 
 
a) variação e mudança linguística 
b) classes trabalhadoras 
c) “Nosso homem simples do campo” 
d) camadas dominantes da população. 
 
 
5) Sobre a colocação pronominal na passagem “...poder-se-ia afirmar que ele está todo errado. ” 

(1º.parágrafo), é correto afirmar: 
 
a) Optou-se pelo emprego da próclise, visto que o verbo afirmar encontra-se no infinitivo. 
b) O pronome se também poderia ser enclítico, dado o emprego da locução verbal poderia afirmar. 
c) O emprego da mesóclise em poder-se-ia justifica-se pela flexão verbal de poder, no futuro do pretérito. 
d) Também seria aceitável o emprego da ênclise, pois apenas o pronome proclítico infringiria a regra de 

colocação pronominal neste caso. 



 
6) Qual dos trechos literários abaixo corrobora a concepção de variação linguística defendida por 
Fiorin?  

 
a) LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 
És, a um tempo, esplendor e sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga impura 
A bruta mina entre os cascalhos vela... 
 
Amote assim, desconhecida e obscura, 
Tuba de alto clangor, lira singela, 
Que tens o trom e o silvo da procela 
E o arrolo da saudade e da ternura! 
 
Amo o teu viço agreste e o teu aroma 
De virgens selvas e de oceano largo! 
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 
 
Em que da voz materna ouvi: "meu filho!" 
E em que Camões chorou, no exílio amargo, 
O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

 
(Olavo Bilac In: Melhores poemas de Olavo Bilac/Seleção de 

Marisa Lajolo. São Paulo: Global, 2003.) 

 
b) PRONOMINAIS 
 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro.  

 
(Oswald de Andrade. 1925) 

 
 
 

c)  
Ditoso seja aquele que somente 
Se queixa de amoras esquivanças, 
Pois por elas não perde as esperanças 
De poder n’algum tempo ser contente. 
 
Ditoso seja quem, estando ausente, 
Não sente mais que a pena das Lembranças, 
Porque inda que se tema de mudança, 
Menos se teme a dor quando se sente. 
 
Ditoso seja, enfim, qualquer estado 
Onde enganos, desprezos e isenção 
Trazem o coração atormentado. 
 
Mas triste quem se sente magoado 
De erros em que não pode haver perdão, 
Sem ficar n’alma a mágoa de secado. 

(Luís de Camões. Sonetos.1598.) 

 
 
d)  
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 
 
Repara: 
ermas de melodia e conceito  
elas se refugiaram na noite, as palavras. 
Ainda úmidas e impregnadas de sono, 
rolam num rio difícil e se transformam em 
desprezo. 
(Carlos Drummond de Andrade. Excerto de Procura da Poesia. 

In: A rosa do povo. 1945) 

 

7) O quadro abaixo, intitulado Lição de Anatomia do Dr. Tulp (1632) é de autoria do pintor holandês 
Rembrandt Harmenszoon Van Rijn (1606-1669) e expressa o ideário do período ___________. 

Sobre esse período  foi afirmado:  “O realismo visado por muitos artistas do século XVII foi, em parte, uma 
reação contra alguns aspectos da arte extremamente maneirista da  segunda metade  do século anterior, 
quando um certo conceito de bom gosto favorecera uma idealização exagerada do mundo real”. 

 

Trata-se do período literário denominado 

a) Neoclassicismo 
b) Realismo 
c) Barroco 
d) Romantismo 

 



 

8) Sobre a obra de Guimarães Rosa escreveu Antonio Cândido: “Na extraordinária obra-prima Grande 

Sertão: Veredas há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, implacavelmente realizado. 

Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício; mas em cada aspecto prevalecerá o traço 

fundamental do autor, a absoluta confiança na arte de inventar”. Em contraponto à assertiva de Antonio 

Cândido, pode-se afirmar que: 

 

a) Os protagonistas das narrativas de Guimarães Rosa foram extraídos das vivências do autor em suas 

longas viagens ao sertão de Pernambuco. 

b) A obra a que se refere Antonio Cândido propõe uma concepção da realidade como algo múltiplo e em 

contínua transformação, ampliando a perspectiva regionalista presente na ficção brasileira da década 

de 1930. 

c) O jaguncismo e o coronelismo compõem o cenário de fundo das obras de Guimarães Rosa e 

expressam o caráter coletivo da comunidade em que o autor viveu, colocando em conflito a dimensão 

realista e mítica de seus romances. 

d) Mito e fantasia misturam-se na obra de Guimarães Rosa e constituem os arquétipos a que recorrem 

suas personagens para expressar o sentimento do mundo e sua visão de realidade. 

 
9) No Brasil, os números envolvendo acidentes de trânsito veem aumentando ano a ano. Especialistas 

afirmam que isso se deve a uma incapacidade de nos vermos como iguais – inclusive no trânsito onde 

deveria predominar um respeito entre todos – e, por isso, predomina o “jeitinho brasileiro” e a 

imprudência na direção. A partir dos seus conhecimentos, faça uma leitura da charge para responder a 

questão: 

 

 
Leias as afirmações a seguir 

I. No país predomina a ideia de que as ruas são feitas para os veículos motorizados. 

II. Os sinais de transito, como os semáforos e as faixas de pedestres, foram pensados para agilizar a 

travessia dos pedestres garantindo a um público amplo segurança e tempo hábil para atravessar as vias 

públicas e todos respeitam essas sinalizações. 

III.  Atravessar vias públicas no Brasil mostrou-se como uma atividade quase atlética, tendo em vista o 

pouco tempo dos semáforos e a velocidade na qual os veículos são conduzidos nas ruas. 

IV. São raros os casos no Brasil de desobediência a sinalização destinada aos pedestres. As faixas brancas 

que antecedem as faixas de pedestre balizam o comportamento tanto dos condutores quanto dos 

transeuntes. 

 

Podemos dizer que estão corretas apenas: 

a) I, II, III, IV 

b) I e III 

c) I, II e III 

d) I e IV 



 

10)  “A abertura dos portos foi um ato historicamente previsível, mas ao mesmo tempo impulsionado pelas 

circunstâncias do momento. Portugal estava ocupado por tropas francesas, e o comércio não podia ser 

feito através dele.” (FAUSTO, Boris. Histórica do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1999, p.122). 

 

A partir dos seus conhecimentos sobre história do Brasil e a leitura do excerto leia as assertivas e 

responda ao que se pede 

I. A abertura dos portos do Brasil as nações amigas se deu no contexto das Guerras Napoleônicas, 

período no qual o príncipe regente D. João transferiu, com apoio da Inglaterra, a Corte portuguesa da 

Europa para a América. 

II. A previsibilidade a qual Boris Fausto faz referência deve-se ao fato de que desde fins do século XVIII, 

movimentos sociais como a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates já revindicavam maior 

autonomia e liberdade de comércio. A pressão por liberdade comercial tenderia a crescer cada vez 

mais na Colônia, o que acabaria por levar a abertura dos portos. 

III. A abertura dos portos foi extremamente vantajosa para a burguesia portuguesa, tendo em vista que 

passaram a concorrer com os produtos ingleses que eram comercializados com o Brasil e, com isso, 

fomentou-se a industrialização lusitana por meio do princípio de livre concorrência de mercado. 

IV. Após a abertura dos portos, os produtos da indústria inglesa passaram a fazer cada vez mais parte da 

vida dos habitantes da América portuguesa, tendo em vista que além de serem produzidos em larga 

escala e com baixo custo de mão de obra também contavam com vantagens alfandegárias, pagando, 

inclusive, taxas menores de importação em relação aos produtos portugueses. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III  b) II, III e IV  c) I, II e IV  d) I, III e IV 

 
 
Texto para as questões 11 e 12  

Nos últimos meses, são recorrentes no noticiário nacional imagens que registram a grave crise de 

refugiados e imigrantes na Europa. O fluxo intenso de pessoas está relacionado à situação de conflitos 

armados e de perseguição existente em vários países, principalmente na Síria, Eritreia, Somália, Afeganistão 

e Nigéria. Nesse cenário, é importante registrar que segundo dados do Comitê Nacional para os 

Refugiados, órgão ligado ao Ministério da Justiça, 2.077 sírios receberam status de refugiados do governo 

brasileiro de 2011 até agosto deste ano. Trata-se da nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no 

Brasil, à frente da angolana e da congolesa. 
(Adaptado de: BARRUCHO L. G.; COSTA, C. Brasil acolhe mais sírios que países na rota europeia de refugiados. 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904>. Acesso em 19 set. 2015). 

 

11) De acordo com as informações acima, é correto afirmar que o Brasil 

a) confere status de refugiados a mais sírios do que angolanos e congoleses; 

b) concede o status de refugiados na mesma proporção para sírios, angolanos e congoleses; 

c) reconhece, por meio do status de refugiados, apenas os indivíduos de nacionalidade síria; 

d) atribui apenas aos angolanos e congoleses o status de refugiados.  

 

12)  Sobre o conflito armado na Síria, é correto afirmar que o país está 

a) abatido por conflitos iniciados na década de 1970 e, desde então, se mantém no posto de principal 

origem de refugiados no mundo. 

b) mergulhado em uma guerra civil desde março de 2011, após setores da população pegarem em armas 

para tentar derrubar o ditador Bashar al-Assad. 

c) envolvido numa grave crise política, econômica e humanitária que já dura algumas décadas. 

d) vivendo um violento conflito desde os anos 1990 que, agravado por  secas esporádicas, comprometem 

a segurança alimentar de sua população. 



 

13) Diante dos gráficos apresentados a seguir, todos relacionados à energia eólica no mundo, assinalar a 

alternativa correta: 

 

 
 

a) Até 2011, a Europa apresentava maior capacidade instalada de produção de energia eólica em relação à 

China. 

b) Os Estados Unidos não fazem uso da energia eólica. 

c) A capacidade instalada de produção de energia eólica no mundo tenderá a diminuir até 2020. 

d) Após 2015, a previsão da capacidade instalada de produção de energia eólica no mundo não ultrapassa 

os 490 Gigwatts. 

 

14) A instalação das usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte tem ocupado o noticiário na mídia 

nacional nos últimos anos. Assinalar a alternativa correta a respeito destas usinas. 

a) Jirau, usina termoelétrica, localiza-se entre Tocantins e Rondônia. 

b) Belo Monte, usina de biodiesel, localiza-se em Rondônia. 

c) Santo Antônio, usina nuclear, localiza-se no Maranhão. 

d) Belo Monte, usina hidroelétrica, localiza-se no Pará. 

 

15) Diante do gráfico abaixo, relacionado às solicitações de refúgio em países da Europa entre 2014 e julho 

de 2015, assinalar a alternativa correta: 

 
Fonte: (http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_graficos_imigracao_europa_rm) 

 

a) todos os países elencados no gráfico são membros da zona do Euro. 

b) os dados mostram significativo aumento de pedidos de refúgio na Alemanha; 

c) A Grã Bretanha já recebeu mais de 50000 pedidos de refúgio até julho de 2015 refugiados em 2015. 

d) A Grécia não recebeu pedidos de refúgio em 2015; 



 

16) Assinalar a alternativa que apresenta apenas fontes de energia renováveis. 

a) Gás de xisto, energia nuclear, energia eólica. 

b) Energia eólica, biogás, petróleo. 

c) Energia solar, energia eólica, energia das marés. 

d) Energia solar, energia hidroelétrica, carvão. 

 

17)  A presidente Dilma Rousseff anunciou em outubro na reunião da ONU as metas brasileiras para tentar 

frear o aquecimento global. Entre os principais objetivos divulgados está o de reduzir em 37% as 

emissões de gases causadores do efeito estufa entre 2005 e 2025 e em 43% até 2030; acabar com o 

desmatamento ilegal; restaurar 12 milhões de hectares de florestas e recuperar 15 milhões de hectares 

de pastagens degradadas. 

Baseado nestas informações podemos afirmar que as principais fontes de gases de efeito estufa 

não decorrentes das atividades humanas são: 

a) queima de combustíveis fósseis e o desmatamento nas regiões tropicais 

b) os fertilizantes utilizados na agricultura que liberam óxido nitroso (N2O), 

c) a produção e transporte de gás e petróleo, (  ) os processos digestivos de ruminantes que emitem 

metano (CH4)  

d) os processos digestivos de ruminantes que emitem metano (CH4)  

 

18)  De acordo com o IBGE, atualmente uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que 

deveria. A alimentação da criança e a quantidade de exercício que ela pratica são fatores determinantes 

para o aparecimento da obesidade infantil e das doenças associadas. O Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), tem como objetivos a formação de hábitos alimentares saudáveis e a 

prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. 

Na primeira coluna, estão listados os alimentos de um cardápio e, na segunda, o órgão vegetal 

correspondente.  

 

I II 
1. alface Folha 
2. arroz Semente 
3. azeitona Fruto 
4. batata Caule 
5. beterraba Caule 

6. cenoura Raiz 
7. couve Folha 
8. feijão Fruto 
9. tomate Fruta 
10. vagem  Fruto 

 

Indique a alternativa em que todas as classificações estão corretas: 

a) 1 – 3-  6 – 9   b) 2 – 7 – 8 – 9   c) 6 – 8-  1– 10    d) 1 – 3-  5 – 9  

 

  



19) A tirinha acima refere-se aos quatro tipos sanguíneos diferentes na espécie humana: A, B, AB e O.  

Assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) Pessoas pertencentes ao grupo sanguíneo B possuem aglutinogênios B em suas hemácias e aglutinina 

anti-A em seu plasma sanguíneo. 

b) Pessoas do grupo sanguíneo AB podem ser chamadas de receptores universais por não apresentarem 

nenhum tipo de aglutininas em seu plasma sanguíneo. 

c) Pessoas do grupo sanguíneo do tipo B podem doar sangue para pessoas com os tipos sanguíneos do 

tipo B e AB e podem receber de B e O. 

d) Pessoas do tipo sanguíneo do tipo O apresentam aglutinogênios do tipo anti-A e anti-B e por isso são 

chamados de doadores universais.  

 

20)  Considere, no esquema a seguir, as características de determinados grupos vegetais. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa cujos grupos vegetais estão representados, respectivamente, pelos algarismos I, II, III 

e IV. 

a) Briófitas, gimnospermas, angiospermas e pteridófitas. 

b) Briófitas, angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. 

c) Pteridófita, angiospermas, gimnospermas e briófitas. 

d) Pteridófita, gimnospermas, angiospermas e briófitas. 

 

21)  Assim como as florestas, os oceanos são fundamentais para o equilíbrio climático do planeta: 

absorvem 25% das emissões totais de gás carbônico (CO2), o principal gás responsável pelo efeito 

estufa. Se o aumento da temperatura global ficar acima de dois graus, o que já é considerado difícil de 

ser revertido, a vida marinha terá de se reorganizar de uma forma nunca vista nos últimos três milhões 

de anos, mostra um estudo publicado na revista científica "Nature Climate Change".  

 

A partir do texto pode-se afirmar que: 

I. O aquecimento das águas tem como consequência o impacto no crescimento do fitoplâncton. 

II.  A superfície média na camada de gelo aumentou de 3,5 a 4,1% por década entre 1979 e 2012. 

III. Houve aumento das precipitações (chuva, neve, granizo) nas latitudes médias do hemisfério norte. 

IV. As águas dos oceanos tornam-se mais ácidas. 

 

Estão corretas apenas: 

a) I, II e IV  b) I, III e IV  c) I, II e III  d) II, III e IV  

 

22)  Os compostos orgânicos abaixo são considerados fundamentais para a indústria de transformação 

química do Brasil e do mundo, já que dão origem a polímeros, combustíveis e explosivos. 

Os nomes dos compostos 1, 2, 3 e 4 são respectivamente: 

(1) (2) (3) (4)  

Vasculares 

Sem sementes (IV)                                          

Com frutos (II) 

Sem frutos (III) 

 

Avasculares (I)  

Plantas Com sementes 



a) Estireno , metilbenzeno, buteno e álcool etílico. 

b) Estireno, metil-ciclohexano, buteno-2 e etanol. 

c) fenileteno, metilbenzeno, butadieno-1,3 e etanol. 

d) Estireno, tolueno, butadieno-1,3 e etanal. 

 

23)  Os derivados de petróleo estão hoje entre as principais 

fontes de energia para a indústria, automóveis, aviação, 

etc. Sabe-se que o petróleo é uma mistura formada por 

hidrocarbonetos com diferentes números de carbono em 

sua composição, e consequente diferentes massas 

molares. A figura abaixo, mostra o esquema do método 

de separação inicial das frações do petróleo: 

 

O método de separação utilizado nas refinarias para 

separar os componentes do petróleo é chamado de: 

a) dissolução fracionada 

b) fusão fracionada 

c) destilação fracionada 

d) liquefação fracionada 

 

24)  Uma das formas atuais de se obter energia é a atômica, baseada na desintegração dos núcleos dos 

átomos. Estes ao longo da história, foram representados por modelos atômicos. Mas o que é um 

Modelo Atômico? 

“Os modelos atômicos são teoria baseadas na experimentação feita por cientistas para 

explicar como é o átomo. Os modelos não existem na natureza. São apenas explicações para mostrar o 

porquê de um fenômeno. Muitos cientistas desenvolveram suas teorias. Com o passar dos tempos, os 

modelos foram evoluindo até chegar ao modelo atual. ” 
Disponível em: < http://www.soq.com.br/conteudos/em/modelosatomicos/ >. Acesso em 20/09/2015. 

 

Pelo texto acima, percebe-se que a evolução dos modelos atômicos sofreu modificações de 

acordo com novas experiências e teorias. A figura abaixo representa um dos modelos atômicos 

conhecidos: 

O nome do modelo representado na figura, e sua principal 

característica descoberta através de experiência relacionada ao modelo, 

são respectivamente:  

 

 

a) Modelo de Bohr e a existência de níveis de energia ao redor do núcleo 

b) Modelo de Dalton e afirmação de que a matéria é divisível 

c) Modelo de Thomson e a existência de cargas elétricas. 

d) Modelo de Rutherford e a predominância de espaços vazios no átomo. 

 

 

 

25) O Brasil com a descoberta das reservas de petróleo do pré-sal se tornará um dos grandes produtores 

mundiais de petróleo, o que tornará nosso país também num dos grandes geradores de gás carbônico, 

pelo uso que se fará deste petróleo na geração de energia. Na combustão total de uma massa de 

212Kg de um hidrocarboneto de fórmula geral C15H32, um pouco mais de um barril de petróleo, qual 

será a massa produzida de CO2: 

 

Dados: C=12; H=1; O=16  

a) 660Kg de CO2  b) 440Kg de CO2  c) 460Kg de CO2  d) 260Kg de CO2 

  



26)  Biogás como combustível 

“A decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio, libera um gás que é composto em 

sua maior parte por metano e dióxido de carbono ao qual se dá o nome de biogás: um gás incolor, 

altamente combustível que pode ser, eventualmente, encontrado na natureza onde surge de forma 

espontânea em locais como pântanos, fundos de lagos e jazidas de carvão. E que por sua característica 

combustível, pode ser usado para gerar energia de forma barata, descentralizada e limpa. 

 

Embora o biogás possa ser encontrado na natureza, esta forma é bastante rara e dispendiosa. Por 

isso, o meio mais difundido de obtenção do biogás para fins energéticos é a sua geração através de 

biodigestores que convertem matéria orgânica (geralmente dejetos animais produzidos em fazendas, 

ou lodos de estações de tratamento de esgoto) em biofertilizante (a matéria sólida que resta após a 

decomposição) e biogás através da digestão anaeróbia, que é realizada por alguns tipos de bactérias. ” 
Disponível em: < http://www.infoescola.com/desenvolvimento-sustentavel/aplicacoes-e-vantagens-do-biogas/. > Acesso em 21/09/2015. 

 

O principal componente do biogás, o metano CH4, produz energia através da sua combustão 

completa representada por:  

 

CH4(g)     +     2O2(g)      →      CO2(g)     +     2H2O (l)           ∆H = - 802 kJ/mol  

 

Se uma pequena usina de biogás em uma fazenda, utilizar por dia 3,2 Kg de metano, qual a 

energia liberada em kJ neste mesmo período de tempo?  

 

Dado: massa molar do CH4 = 16 g/mol 

a) 160.400 kJ   b) 80.200  kJ  c) 40.100  kJ  d) 20.050  kJ 

 

27) Considere o sistema � 5� + � − � = 4� + � − � = 0� − 6� − � = −7. Pode-se dizer que o valor de � é igual a: 

a) 3   b) 16   c) 2   d) 25 

 

28)  João coleciona cédulas antigas. Hoje ele está mostrando ao seu amigo algumas cédulas da Hungria, da 

Romênia e do Japão. Sabe-se que o número de cédulas dos três países juntos é 26, que o dobro das 

cédulas da Romênia adicionadas ao triplo de cédulas do Japão perfaz um total de 38 cédulas; e que o 

número de cédulas da Hungria subtraído do número de cédulas da Romênia é 4. 

 

De acordo com estas informações podemos dizer que o número de cédulas da Romênia é: 

a) menor que o Japão  b) igual ao do Japão  c) o dobro da Hungria d) 6 

 

29) Um navio desloca-se do ponto A até o ponto B  cuja distância é 12 Km. Chegando nesse ponto o 

mesmo parte em direção ao ponto C que dista 8 Km de B. Sabendo que o ângulo B do triângulo ABC 

mede 120 graus; podemos dizer que a distância do ponto C ao ponto A é um número entre ... 

a) 16 Km e 17 Km  b) 11 Km e 12 Km  c) 20 Km e 21 Km  d) 17Km e 18 Km 

 

30) Para descobrir o número de soluções inteiras e não negativas da equação 
1 2 3 4

7x x x x+ + + =  

basta ignorar as variáveis 
1

x , 
2

x , 
3

x  e 
4

x , ficando apenas com os sinais    + + + , transformar o 

número 7 (sete) em |  |  |  |  |  |  |   e descobrir o número de permutações do código 

+ + + |  |  |  |  |  |  |  , onde cada permutação desse código representa uma solução distinta, 

como por exemplo, o código |  |  + + |  + |  |  |  |   representa a solução ( )2,0,1,4 . Quando 

desejamos descobrir o número de soluções inteiras e positivas da equação 
1 2 3 4

7x x x x+ + + =  

( )I , basta substituir as variáveis 
1

x , 
2

x , 
3

x  e 
4

x , respectivamente, por 
1

1y + , 
2

1y + , 
3

1y +  e 

4
1y +  na equação ( )I , obtendo assim a equação 

1 2 3 4
3y y y y+ + + =  ( )II . Como 

1
x , 

2
x , 

3
x  



e 
4

x  são números inteiros e positivos temos que y1, y2, y3 e y4 são números inteiros não negativos, 

dessa forma o número de soluções inteiras e não negativas da equação ( )II  é igual o número de 

solução inteiras e positivas da equação ( )I . O exemplo dado pode ser generalizado para qualquer 

número de variáveis. 

 

Qual é o número de soluções inteiras e positivas da equação 
1 2 3 4 5

11x x x x x+ + + + = ? 

a) 180   b) 210   c) 720   d) 1365 

 

31)  A empresa Alfa Ltda. pretende fabricar produtos de plástico misturando dois tipos de plásticos por 

termofusão. Se misturar 2 Kg do plástico tipo A e 3 Kg do plástico tipo B gerará um plástico cujo custo 

é de R$ 82,00 por Kg. Se misturar 3 kg do plástico tipo A e 2 Kg do plástico tipo B gerará um plástico 

cujo custo é de R$ 88,00. Após várias análises, a empresa percebeu que a mistura ideal para o que 

pretendiam fabricar era de 7 kg do plástico tipo A e 3 Kg do plástico tipo B. Desconsiderando o custo 

da termofusão dos dois tipos de plásticos, o custo para fabricar uma peça de 1 Kg e 250 g é de: 

a) R$ 91,00  b) R$ 100,00  c) R$ 105,25  d) R$ 113,75 

 

32)  Dois fenômenos visíveis em diversos locais da Terra, inclusive no Brasil, ocorreram simultaneamente no 

final do dia 27 de setembro de 2015 e na madrugada do dia 2: a Superlua e o eclipse lunar. O último 

fenômeno deste tipo, havia ocorrido em 1982 e o próximo acontecerá somente em 2033.  

 
Considere as seguintes afirmações: 

I. Os eclipses da Lua ocorrem quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, passando esta pelo cone de 

sombra da Terra. Um eclipse lunar pode ser parcial ou total, dependendo da profundidade de sombra 

da região que a Lua atravessa. 

II.  A aparência avermelhada da Lua, que surge durante o eclipse, deve-se ao fato de que o satélite natural 

da Terra passa a emitir luz própria, absorvendo a radiação vermelha e emitindo todas as demais 

radiações que compõem a luz branca para a Terra.  

III. A Superlua ocorre no exato momento em que a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Com esse 

alinhamento, radiação solar incide de maneira acentuada na superfície lunar, produzindo o fenômeno. 

 

São verdadeiras: 

a) Apenas I.   b) Apenas II.  c) Apenas III  d) I, II e III. 

 

33)  O gráfico, dado a seguir, apresenta o espaço percorrido S, em função do tempo t.  A velocidade inicial 

do MRUV descrito pelo móvel, em m/s vale:  

 

 

 

a) 20 

b) 15 

c) 10 

d) 5 

 

 



 

 

34) Duas lâmpadas A e B, indicadas na figura, apresentam as seguintes especificações de acordo com o 

fabricante: 

 Lâmpada  Potência Elétrica Tensão Elétrica 

       A 100W 220V 

       B          100W 110V 

                                       A                 B 

 
Podemos afirmar corretamente que: 

a) Ligadas durante o mesmo intervalo de tempo, a lâmpada A consome o dobro da energia do que 

consome a lâmpada B. 

b) A resistência da lâmpada A é maior do que a resistência da lâmpada B. 

c) As duas lâmpadas apresentam filamentos de mesmo material, mesma área de secção transversal e 

mesmo comprimento, porque apresentam a mesma potência. 

d) Se a lâmpada B for ligada em Santos, onde a tensão da rede é de 220V, ela acenderá com potência 

elétrica de 55W. 

 

35)  Uma montadora lançou dois veículos que podem ser abastecidos com etanol ou gasolina cujas massas 

específicas no INMETRO são respectivamente 0,81g/cm³ e 0,72 g/cm³ Considerando que o veículo com 

o tanque cheio tem massa igual a 1250 kg com etanol e 1241 kg com gasolina. Podemos afirmar que a 

massa do carro sem combustível é de: 

a) 1202 kg  B) 1215 kg  c) 1190 kg  d) 1169 kg 

 

36) Em uma corrida para evitar acidentes na largada, os carros iniciam a corrida em movimento seguindo 

um “Pace Car”. Considerando que um carro dê a largada com velocidade 90,0km/h e que acelere com 

aceleração constante chegando a 288 km/h, podemos afirmar que a velocidade média, em m/s nesse 

percurso será de: 

a) 48,0   b) 50,0   c) 52,0   d) 52,5 

  



INGLÊS 

 
World 

Limited Progress Seen Even as More Nations Step Up on Climate 

By JUSTIN GILLIS and SOMINI SENGUPTA   SEPT. 28, 2015 
http://www.nytimes.com/2015/09/28/world/limited-progress-seen-even-as-more-nations-step-up-on-climate.html?ref=energy-

environment&_r=0 

 
The pledges that countries are making to battle climate change would still allow the world to heat up by 
more than 6 degrees Fahrenheit, a new analysis shows, a level that scientists say is likely to produce 
catastrophes ranging from food shortages to widespread extinctions of plant and animal life. 
Yet, in the world of global climate politics, that counts as progress. 
The new figures will be released Monday ___ New York as a week of events related to climate change 
comes to an end. The highlight was an urgent moral appeal ___ the United Nations ___ Friday from Pope 
Francis, urging countries to reach “fundamental and effective agreements” when they meet in Paris ___ 
December to try to strike a new global climate deal. 
For much of this year, countries ______ issuing pledges about how much emissions they _____ willing to cut 
in coming decades. With a plan announced by Brazil on Sunday, every major country except for India _____ 
now made a commitment to take to the Paris conference. 
An analysis by researchers at Climate Interactive, a group whose calculations are used by American 
negotiators and by numerous other governments, is expected to be released Monday and was provided in 
advance to The New York Times. It shows that the collective pledges would reduce the warming of the 
planet at century’s end to about 6.3 degrees, if the national commitments are fully honored, from an 
expected 8.1 degrees Fahrenheit, if emissions continue on their present course. 
That would be the biggest reduction in the history of global climate politics, and a sign that 20 years of 
disappointing negotiations may be giving way to an era when countries start to move the needle on the 
projected global temperature. (…) 
 
37) Assinale a alternativa que apresenta as palavras cujos significados mais se aproximem daqueles 
expressos pelas palavras destacadas no primeiro parágrafo (pledges, battle, analysis): 
a) request – face - investigation 
b) promises – combat - study 
c) request – handle with - fact 
d) statement – overcome - consideration 
 
38) No terceiro parágrafo, há espaços que devem ser preenchidos pelas seguintes preposições, 
exatamente nesta ordem: 
a) at – on – on  - in b) on – in – at – in c) in – at – on – in  d) at – in – in - on 
 
39) No quarto parágrafo, os espaços devem ser preenchidos, respectivamente, com as seguintes formas 
verbais: 
a) have been – are – has b) are – were – have c) has been – is – has d) have been – are – had 
 
40) A alternativa que melhor exprime a ideia principal do texto é: 
a) Os países não querem reduzir a emissão de gases poluentes, pois isso afetaria seu desenvolvimento. Por 
isso, estão discutindo alternativas para resolver o problema do aquecimento global. 
b) Mesmo que os países reduzam drasticamente a emissão de gases poluentes, a temperatura global 
aumentará em 8.1 graus, ao final deste século. 
c) Atendendo à solicitação do Papa Francisco, na ONU, os países se comprometeram a diminuir a emissão 
de gases poluentes. 
d) Apesar de as promessas dos países não serem suficientes para reduzir apropriadamente o aquecimento 
global, se levarem a sério suas intenções, esta será a maior redução de emissão de gases poluentes na 
história das políticas públicas sobre aquecimento. 
  



ESPANHOL 

37)  Assinale a alternativa que melhor completa o texto abaixo: 

“En el latín ___ donde nos encontramos ___ origen etimológico de la palabra energía. Más exactamente 

___ hayamos en el término energīa, el cual a ___ vez, según se ha determinado, procede de la palabra 

griega ένέρϒεια.”   
Disponível em: <http://definicion.de/energia/#ixzz3n2dn70XF> Acesso em 20 set. 2015. 

 

a) es – la – lo – suya  b) es – el – lo – su  c) és – el – el – su  d) es – la – la – suya 

 

38) Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque no texto abaixo: 

“La empresa, originaria de la provincia argentina de Mendoza, opera directamente en 10 países del mundo 

y provee más de 45.000 megavatios en una treintena de territorios. A pesar de su dimensión, la empresa 

no pasa por su mejor momento financiero y llegó a declararse en concurso de acreedores hace un año. 

Sin embargo, el consorcio subsiste y, fiel a su trabajo en el campo de las energías renovables, busca 

recuperar los beneficios que le permitieron desarrollarse como grupo.” 
Disponível em: <http://economia.elpais.com/economia/2015/09/18/actualidad.html> Acceso en 24 sep. 2015. 

 

a) trezentas – depois de um ano – contudo. 

b) trezentas – faz um ano – porém. 

c) trinta – há um ano – no entanto. 

d) três dezenas – antes de um ano – sem documentação. 

 

39)  Assinale a alternativa que melhor completa o texto abaixo: 

“El Ministerio de Industria va ___ rebajar los recargos que gravarán ___ particulares que decidan instalar en 

sus hogares paneles fotovoltaicos para el autoconsumo eléctrico. ___ forma, los usuarios que posean una 

instalación con potencia ___ 10 kilovatios no tendrán que pagar ___ peaje variable, el que se cobra ___ 

consumo de la electricidad autogenerada […].” 
Disponível em: <http://economia.elpais.com/economia/2015/08/07/actualidad/> aceso em 23 set. 2015. 

 

a) a – a los – de esta – de hasta – el – por el. 

b) en – en los – de esta – de hasta – la – con el. 

c) a – los – desta – de hasta – lo – con el. 

d) en – a los – de esta – de hasta – el – en el. 

 

40)  Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. 

“El concepto de sustentabilidad es el que ha orientado a la empresa a crear sus divisiones de generación 

de energía hídrica, eólica y a partir de recursos renovables. En cuanto a esta última, la empresa desarrolló 

una planta de conversión de residuos a energía en Malasia junto con la estatal local Worldwide Holdings.” 
Disponível em: <http://economia.elpais.com/economia/2015/09/18/actualidad.html> Acceso en 24 sep. 2015. 

 

a) A empresa desenvolveu um novo conceito de sustentabilidade.  

b) A empresa desenvolveu uma indústria eólica na Malásia.  

c) A empresa desenvolveu uma indústria hídrica na Malásia. 

d) A empresa desenvolveu uma indústria de conversão de resíduos em energia na Malásia. 
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Boa prova! 
Sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




