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Autoviolência 

 

A palavra automóvel, uma viatura com mobilidade 

própria, pode ser enganosa. Tem autonomia de 

potência, mas não tem, pelo menos até hoje, 

autonomia de condução.  

Quem conduz um automóvel é uma consciência. O que 

talvez seja mais reflexivo nesse prefixo (auto) seja 

justamente a característica maior da consciência: tudo 

que por ela é gerido regressa a ela mesma, num efeito 

bumerangue, impactando e determinando quem ela é. 

O carro engana fazendo parecer que é uma entidade 

independente, detentora de uma placa própria, quando 

sua identidade sou eu e meu nome. Descobrimos isso 

quando a multa vem personalizada, momento de susto 

e de breve recusa em assumir-se a autoria. 

O carro faz parecer que existia outro personagem que 

não o próprio condutor. Porém a lataria não pode 

ocultar o personagem e o Renavam não pode esconder 

a habilitação. O insulfilm não tem como mascarar o 

rosto e o deslocamento não tem como deixar para trás 

o que foi feito. 

Porque fechar outro carro é como empurrar alguém no 

meio da rua. Porque buzinar é como chegar e gritar no 

ouvido do outro. Porque acelerar em direção a um 

pedestre é como levantar a mão em ameaça ao 

próximo. Porque estacionar trancando o outro é 

produzir um cárcere privado. Porque ultrapassar 

perigosamente é como sair armado. 

Porque matar no trânsito, não nos enganemos, para a 

consciência que conhece as nossas imprudências, é 

sempre doloso, sempre com a intenção de matar. O 

auto de automóvel nos engana a todos e a maioria é 

pior como motorista do que como cidadão. Tem mais 

pecados registrados nas fiscalizações eletrônicas, e 

mais ainda quando elas não estão por perto, do que na 

vida de pedestre. 

Sinal de que no carro somos outra pessoa, mais 

perigosa. Sinal de que nossa consciência assume que 

tem menos responsabilidade dentro do que fora dessa 

entidade. 
                                                                   BONDER, Nilton. 

Autoviolência. Folha de S. Paulo, 14 abr. 2013, A3. Opinião (trechos 

selecionados) 

 

1 - O texto trata  

 

A) da relação entre as pessoas e suas 

irresponsabilidades.  

B) das consequências em um mundo sem fiscalização 

eletrônica. 

C) da insegurança de alguns homens quando dirigem. 

D) dos atos das pessoas como condutoras de 

automóveis. 

 

2 - No trecho: (...) “tudo que por ela é gerido regressa a 

ela mesma,” (...), a palavra ela, em destaque, se refere 

a  

A) viatura.  

B) consciência.  

C) autonomia.  

D) autoviolência.  

 

3 - Em “O carro faz parecer que existia outro 

personagem que não o próprio condutor.”, o termo 

destacado é 

 

A) pronome relativo. 

B) conjunção coordenativa adversativa. 

C) conjunção integrante. 

D) conjunção adverbial causal. 

 

 



4 - A charge refere-se  

 

A) à mensalidade cobrada pelas academias de artes 

marciais. 

B) ao bem-estar decorrente da prática de atividades 

físicas. 

C) ao desconhecimento dos jovens sobre as leis de 

trânsito. 

D) agressividade que alguns motoristas externam no 

trânsito. 

 

INGLÊS 

 

5 - “What is your occupation?” 

     “I’m a ______________.” 

 

A) doctor 

B) teacher  

C) salesperson 

D) lawyer 

 

6- Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta das rotinas nas figuras abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

A) cook – play games – wake up 

B) clean the house – sleep – make the bed 

C) wash the dishes – watch TV – take a shower 

D) have breakfast – listen to music – do the homework 

 

7 - Qual é o significado da imagem ao lado?     

 

A) Você pode me 

acompanhar? 

B) Você pode sair mais 

cedo? 

C) Você pode falar agora? 

D) Você pode me ajudar? 

 

8 - What’s the weather like? (Como está o tempo?)  

 

A) It’s sunny. 

B) It’s rainy. 

C) It’s windy. 

D) It’s cloudy. 

 

 
MATEMÁTICA 

 
9 - O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo 
orgânico de duas pessoas. O dia da semana que o 
gráfico mostra que as produções de lixo das duas 
pessoas foram iguais é: 

 
 

A) 2ª feira 
B) 6ª feira 
C) Sábado 
D) Domingo 
 
10 - Sabendo que o valor de 57 é 78 125, qual o 
resultado de 58? 

A) 390 625 
B) 312 500 
C) 234 375 
D) 156 250  
 
11 - Em um sítio há 12 árvores. Cada árvore possui 12 
galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs 
existem no sítio? 

A) 144 
B) 1224 
C) 1564 
D) 1728 
 
12 - Em certa eleição municipal foram obtidos os 
seguintes resultados: 

 
O número de votos obtido pelo candidato vencedor foi: 

A) 178 
B) 182 
C) 184 
D) 188 

GEOGRAFIA 

 

13 - Observe o gráfico abaixo - ele mostra o 
crescimento do PIB chinês nos últimos anos: 

 

https://cdn-0.sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-pm-para-2012-uepa-questao-20.jpg


Fonte: https://g1.globo.com/ economia/ noticia/2018/12/20/ 
reformas-economicas-graficos-que-mostram-a-transformacao-da-

china-em-40-anos.ghtml 

 
É possível reconhecer que muito desse crescimento 
foi alcançado devido: 
 
A) A influência dos Tigres Asiáticos; 
B) A agropecuária desenvolvida;  
C) A elevada população rural;  
D) A rápida industrialização. 
 
14 - Observe o gráfico abaixo: 

 
Fonte: https:// valor.globo.com/mundo/ noticia/2019/04/01/ asia-

retoma-seu-lugar-como-centro-do-mundo.ghtml 
 

 

O gráfico assinala a relevância da Ásia, nos últimos 
anos, para o PIB global. Pode-se reconhecer que, 
esse aumento da relevância está relacionado, entre 
outros aspectos:  

A) Com o colapso Europeu no pós-guerra, associado 
ao rápido crescimento da China na década de 
1950, associado com crescimento russo e indiano;  

B) Com a recessão americana no pós-guerra, puxada 
pelo rápido crescimento japonês e Chinês nas 
décadas de 70 e 80, e com o colapso da URSS;  

C) Com o crescimento econômico do Japão no pós-
guerra, dos Tigres Asiáticos nas décadas de 70 e 
80, e mais recentemente, da China e da Índia;  

D) Com o crescimento econômico do Japão no pós-
guerra, associado ao colapso do regime soviético e 
com o crescimento da Malásia nos anos 2000.  

 
15 - Identifique a principal fonte de riqueza do Oriente 
Médio. 
 
A) Minério de ferro 
B) Petróleo 
C) Reservas de diamante 
D) Reservas de Silício 
 
16 - Observe o mapa: 

 
O mapa trata da regionalização da África. Nesse 
sentido, aponte a alternativa correta para designar as 
duas regiões do continente africano.  

A) África do Norte e África Parda;  
B) África Islâmica e África Branca;  
C) África Branca e África do Sul; 
D) África Islâmica e África Subsaariana. 

HISTÓRIA 

17 - A Proclamação da República aboliu o regime 

monárquico no Brasil, estabelecendo um regime de 

governo republicano e presidencialista. Porém, o 

passado monárquico permaneceu em algumas 

tradições e símbolos, sendo um importante exemplo a 

bandeira da República Federativa dos Estados Unidos 

do Brasil, modelo de forte inspiração na bandeira do 

Brasil Império. A primeira bandeira republicana do 

Brasil possuía enormes semelhanças com o atual 

pavilhão nacional. Sendo assim, assinale a alternativa 

que indica o modelo de bandeira adotado após a 

proclamação da República. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
18 - As duas charges abaixo retratam a figura de 
Antônio Conselheiro, líder messiânico de uma 
importante revolta social na Primeira República, que 
foram publicadas na Revista Ilustrada em 1897.As 
charges refletem o imaginário da época sobre as 
possíveis ameaças que a revolta popular representaria 
ao jovem regime republicano. 
 

A) B) 

C) D) 



 
 
Com base análise das charges acima e nos seus 
conhecimentos sobre o período histórico, assinale a 
alternativa que indica o nome da revolta popular 
retratada e seus principais objetivos. 
 
A) Conjuração Mineira – Buscava a maiores liberdades 

políticas e econômicas para região mineradora do 
Brasil colonial. 

B) Guerra dos Farrapos – Deseja a separação política 
da Brasil Imperial. 

C) Proclamação da República – Movimento organizado 
para implantação do regime republicano no Brasil. 

D) Guerra de Canudos – Movimento no sertão da 
Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, que 
buscava formas populares do direito do acesso à 
terra. 

 
19 - Após o fim dos conflitos bélicos da Primeira Guerra 

Mundial, as nações envolvidas assinaram o Tratado de 

Versalhes para o restabelecimento da paz. 

Historiadores especialistas no tema consideram o 

tratado como um dos elementos que contribuíram para 

o surgimento de um novo conflito militar de proporções 

mundiais. Em relação as características do Tratado de 

Versalhes, assinale a alternativa correta. 

A) O Tratado de Versalhes declarou a Alemanha 
vencedora da Primeira Guerra Mundial, impondo 
restrições econômicas à Inglaterra e Espanha. 

B) O Tratado de Versalhes impôs condições severas a 
derrotada Alemanha, com o pagamento de 
indenizações, perdas territoriais e limitações 
econômicas. 

C) O Tratado de Versalhes declarou como vencedora 
do conflito à França, lhe destinando novas áreas 
coloniais nas Américas. 

D) O Tratado de Versalhes retomou as monarquias na 
Europa. 

 
20 - A Segunda Guerra Mundial marcou profundamente 

a história da humanidade, envolvendo diferentes 

nações no globo em um conflito sangrento e cruel. 

Assinale a alternativa de indica as alianças militares e 

algumas nações que a compunham na Segunda 

Guerra Mundial. 

 
A) Tríplice Entente – França, Inglaterra e Rússia. 

Tríplice Aliança – Alemanha, Império Austro-Húngaro e 
Império Turco-Otomano. 
 
B) Tríplice Aliança – Brasil, Argentina e Uruguai. 

Forças do Eixo – Alemanha, França e Inglaterra. 
 

C) Forças do Eixo – Alemanha, Itália e Japão. 

Aliados – Inglaterra, França e URSS. 
 
D) Não foi formado nenhum tipo de aliança militar 

na Segunda Guerra Mundial 

 

CIÊNCIAS 

21 - TRANSFORMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA – A transformação de energia é o 
fenômeno físico no qual a energia passa de uma 
forma para outra. Esse processo acontece o tempo 
todo. Por exemplo, ao bater palmas, você transforma 
a energia mecânica do movimento de suas mãos em 
energia sonora e térmica. A transformação de 
energia é um conceito muito comum nas Ciências da 
Natureza. Esse fato da energia ser transformada 
possibilita a existência de diversas coisas do nosso 
cotidiano. Desde o carro, que transforma a energia 
química da combustão da gasolina em energia 
mecânica, até uma lâmpada que transforma a 
energia elétrica em energia luminosa e energia 
térmica. 

Qual dos equipamentos abaixo transforma a energia 
sonora em energia elétrica? 

 
A) Televisão. 
B) Microfone. 
C) Ventilador. 

D) Chuveiro elétrico. 
 

 
22 - FONTES E FORMAS DE ENERGIA - Podemos 
dizer que ENERGIA é a capacidade de realizar uma 
ação, pois está associada à manutenção da vida, ao 
movimento, ao calor, ao som e à luz. No Sistema 
Internacional de Unidades (SI), a energia é medida 
em joules(J), porém, utiliza-se com mais frequência a 
caloria(cal). Entre as diferentes formas de energia, 
temos: energia cinética (de movimento), energia 
térmica(calor), energia sonora (som), energia 
luminosa(luz), energia elétrica(eletricidade), energia 
química (combustíveis e alimentos), entre outras. 

O Sol é uma fonte de energia natural e permite a 
manutenção da vida, fornecendo-nos luz (energia 
luminosa) e calor (energia térmica). Os recursos 
naturais utilizados como fontes de energia podem ser 
classificados em: Renováveis - aqueles que não se 
esgotam com o uso (exemplos água - energia 
hidráulica ou hídrica, ventos -energia eólica e 
biomassa - obtida de materiais de origem vegetal). E 
Não renováveis - aqueles que levam milhões de anos 
para se formarem (Ex.: combustíveis fósseis - petróleo, 
carvão mineral e gás natural). 

São formas de energia renováveis: 

 
A) Hidráulica e carvão. 
B) Eólica e gás natural. 
C) Biomassa e hidráulica. 
D) Biomassa e petróleo. 

 

 
23 -  Em Química, substância é um material formado 
por um único tipo de componente, seja ele uma 
molécula (união de um ou mais átomos) ou um 
elemento químico. De acordo com sua composição, 



as substâncias podem ser classificadas em simples 
ou compostas. A Substância simples é formada pelo 
mesmo elemento químico. A Substância composta é 
formada por dois ou mais elementos químicos 
diferentes. Vale lembrar que a água potável, que 
consumimos no dia a dia, não é considerada uma 
substância, porque apresenta outros componentes 
misturados a ela, como os sais minerais, é uma 
mistura. 

Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, 

O3, CaO e S8, podemos afirmar que: 

 
A) Todas são substâncias simples. 
B) Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. 
C) Todas são substâncias compostas. 
D) As substâncias O2, H2, Pb, O3 e S8 são simples. 
 

24 - O cuproníquel é uma liga metálica formada por 
cobre (75%) e níquel (25%) que era utilizada na 
confecção de moedas como a da imagem abaixo. 

Com relação as informações acima, assinale a 
resposta correta; 

 

 

 

 

 

 

A) Essa moeda é constituída por uma substância 
simples 

B) Essa moeda é constituída uma substância 
composta. 

C) Essa moeda é constituída uma mistura. 

D) Essa moeda não contém substâncias. 
 

ARTE 

 

25 - A música brasileira das décadas de 1920 e 1930 
passou por grandes transformações. Nesse período, 
Heitor Villa-Lobos se consolidou como o mais 
representativo criador. Em relação Villa- Lobos, 
assinale a alternativa correta: 
 

 
 

A) Durante a ditadura do Estado Novo (1937- 1945), 

quando foi proibido o ensino de música nas escolas, 

o maestro que, até então, foi o Secretário de 

Educação Musical e orientou os professores da rede 

pública sobre como ensinar música, foi proibido de 

promover apresentações de canto orfeônico em 

estádios de futebol 

B) Em 1922, Heitor Villa-Lobos fez sua estréia oficial 

na Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Sua 

música moderna foi vaiada e o evento foi um 

desastre para sua projeção internacional como um 

criador original pela fusão dos ritmos folclóricos e 

populares com a música erudita 

C) Heitor Villa-Lobos fundou e foi o primeiro presidente 

da Academia Brasileira de Música. Era membro da 

Academia de Belas Artes de Moscou e recebeu o 

título de Doutor Honoris Causa da Universidade de 

Paris 

D) O auge da criatividade de Heitor Villa-Lobos ocorreu 

na década de 30, quando deu início à série das 

nove Bachianas Brasileiras” , suítes para diversas 

combinações de instrumentos que expressam a 

afinidade entre Bach e procedimentos melódicos e 

harmônicos da música popular instrumental 

brasileira 

26 - Uma das principais características do 
Renascimento foi a representação das idéias através 
da pintura. Na imagem acima, vemos a obra “O 
Nascimento de Vênus” de Botticelli. Assinale a 
alternativa abaixo em que podem ser apontados como 
traços característicos da Renascença:  
 

 
 

A) a exaltação dos valores culturais medievais e o 

Humanismo; 

B) a sua associação com o mecenato e o pensamento 

preponderantemente teocêntrico; 

C) o antropocentrismo e a preocupação com valores 

individuais; 

D) humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o 
universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a 
valorização da Antiguidade Clássica 

 
27 - Observe as imagens abaixo: 

 
 I 



 
 

 
 II 
 

 
 

Vicente do Rego Monteiro foi um dos pintores cujas 
telas foram expostas durante a Semana da Arte 
Moderna. Tal como Michelâgelo, ele se inspirou em 
temas bíblicos, porém, com um estilo peculiar. 
Considerando-se as obras apresentadas, o artista 
brasileiro. 
 
A) estava preocupado em retratar detalhes da cena. 
B) demonstrou irreverência ao retratar a cena bíblica. 
C) optou por fazer uma escultura minimalista, 

diferentemente de Michelângelo. 
D) deu aos personagens traços cubistas, em vez dos 

traços europeus, típicos de Michelângelo. 
 

28 - (Enem-2017) 

 

A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP em 
um ambiente singular, explorando como principal 
característica artística a: 

a) participação do público na interação lúdica com a 
obra. 
b) distribuição de obstáculos no espaço da exposição. 
c) representação simbólica de objetos oníricos. 
d) interpretação subjetiva da lei da gravidade 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-s2MDYCHi5xM/Vhgy7GnC2oI/AAAAAAAADlA/lloZ-UstfCg/s1600/download+(7).jpg
https://2.bp.blogspot.com/-5Fkzhaf1quQ/VhgzMexvVrI/AAAAAAAADlI/YZwKnNWDsX8/s1600/vicente_rego07g.jpg

