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PORTUGUÊS 
 

Agenda lotada 
 

Flávia logo percebeu que as outras 
moradoras do prédio, mãe dos amiguinhos do seu 
filho, Paulinho, de seis anos, olhavam para ela com 
um ar de superioridade. Não era para menos. Afinal, 
o garoto até aquela idade se limitava a brincar e ir à 
escola. Andava em total descompasso com os outros 
meninos, que já haviam desenvolvido múltiplas e 
variadas atividades desde a mais tenra infância. 
Então, Flávia pediu ao marido que tivesse uma 
conversa com o filho.  

– O que você gostaria de fazer, Paulinho? – 
perguntou o pai, dando uma de liberal que não 
costuma impor suas vontades. 

 – Brincar…  
– Você não acha que já passou um pouco da 

idade, filho? A vida não é uma eterna brincadeira. 
Você precisa começar a pensar no futuro. Pensar em 
coisas mais sérias, desenvolver outras atividades. 
Você não gostaria de praticar algum esporte?  

Alheios ao desejo do filho, os pais resolveram 
colocar Paulinho na natação, na ginástica olímpica, no 
inglês, judô, francês…  

Quando os amiguinhos da rua chamavam 
Paulinho para brincar depois do colégio, ele 
respondia:  

– Não posso, tenho aula de inglês.  
– E depois?  
– Vou pro judô.  
– Então quando poderemos brincar?  
– Não sei. Tenho que ver na agenda.  
À noitinha, chegava mais cansado do que o 

pai. Nunca mais brincou. E Paulinho foi ficando adulto 
antes do tempo, como uma fruta que amadurece 
antes da hora.  
 

(NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista. 8a ed. São 
Paulo: Ática, 2003. Adaptado) 

 
1 - O texto critica  
 
A) a relação difícil das esposas com os maridos.  
B) os pais que educam mal os filhos.  
C) a influência dos amigos nas escolhas infantis.  
D) as imposições de atividades às crianças.   
 
 
2 - No trecho “… perguntou o pai, dando uma de 
liberal que não costuma impor suas vontades.”, a 
palavra destacada pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por  

 
A) forçar.  
B) aconselhar.  
C) sugerir.  
D) pedir. 
 
3 - Considerando a fala do personagem no trecho “– 
O que você gostaria de fazer, Paulinho? – perguntou 
o pai, dando uma de liberal que não costuma impor 
suas vontades.”, pode-se afirmar que há a presença 
de discurso 
 
A) indireto. 
B) direto. 
C) gramatical. 
D) interpretativo.  
 
4 - No trecho “Pensar em coisas mais sérias…”, o 
verbo destacado não possui sentido completo e 
classifica-se como 
 
A) intransitivo. 
B) transitivo direto. 
C) transitivo indireto. 
D) predicado.  

 
INGLÊS 

 

5- What’s your favorite kind of movie? 

A) It’s funk. 

B) It’s horror. 

C) It’s math. 

D) It’s listening to music. 

 

6- What kind of music is this?  

 

 

 

 

 

 

A) It’s classical music. 

B) It’s samba. 

C) It’s rock. 

D) It’s electronic. 

 



 

 

7- Na primeira frase da tirinha abaixo “I told Rodney I 

wanted na emotional commitment from him”, o verbo 

sublinhado “told” é passado irregular do verbo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) To take. 

B) To think. 

C) To throw. 

D) To tell. 

 

8- Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta das frases abaixo. 

 

“Lucy, I want to talk to _____. Can you call _____ 

when you arrive home today?” 

 

A) me – you  

B) her – us  

C) you – me  

D) him – them  

 

MATEMÁTICA 
 

9- Carlos fez uma viagem de 1.210 km, sendo 7/11 de 
aeroplano; 2/5 do resto, de trem, 3/8 do novo resto, de 
automóvel e os demais quilômetros, a cavalo. Calcule 
quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo.  
 

    

 
A) 165 km. 
B) 155 km. 
C) 140 km. 
D) 115 km. 

10 - Um mergulhador passou da profundidade –27,6 
m para –2,3 m. Esse mergulhador:  

 

 
 

A) subiu 30,6 m. 
B) desceu 30,6 m. 
C) desceu 25,3 m. 
D) subiu 25,3 m. 

11- (SARESP–2008) Em uma corrida de 100 metros 
entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 
22,5 segundos, e o outro em 23,34 segundos. O 
vencedor da corrida chegou à frente do outro em:  
 

 
 

A) 0,16 segundo. 
B) 0,46 segundo. 
C) 0,71 segundo. 
D) 0,84 segundo. 

12- A figura abaixo é a planta baixa de um 
apartamento. Observe-a e responda às questões, 
considerando cada quadradinho uma unidade de 
medida de área: 
 

 
 
Qual é a área total do apartamento? Qual é a área 
do banheiro? Qual é a área da cozinha? 
 

A) 8 unidades; 4 unidades; 5 unidades.  
B) 13 unidades; 5 unidades; 4 unidades. 
C) 40 unidades; 4 unidades; 5 unidades.  
D) 40 unidades; 5 unidades; 4 unidades. 

GEOGRAFIA 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
o conceito de êxodo rural: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A) É a entrada de indivíduos em um país diferente da 
sua nacionalidade. 
B) É o movimento diário da população nos grandes 
centros urbanos. 
C) É o processo de saída da população rural para o 
ambiente urbano. 
D) É a movimentação de indivíduos numa única 
região do globo. 
 
14 - No Brasil, o êxodo rural aconteceu de maneira 
intensa, em especial, ao longo da segunda metade do 
século XX. No contexto urbano, um elemento 
disparador para esse movimento foi 

 
 

A) a diminuição da utilização de máquinas e 
equipamentos no campo. 
B) a realização de uma ampla reforma urbana nas 
grandes cidades. 
C) a pequena concentração de terras característica 
do campo brasileiro. 
D) o crescimento do processo de industrialização nas 
cidades do país. 
 

15 - O Norte do Brasil é a maior divisão regional do 
país, sendo composta por sete unidades federativas 
que possuem características físicas e humanas em 
comum. No que toca à vegetação, a maior parte da 
região Norte é coberta por qual tipo florestal? 
 

MAPA BRASIL – REGIÕES  
 

 
 

A) Mata Atlântica 
B) Mata de Araucárias 
C) Mata de Cocais 
D) Floresta Amazônica 
 
16 -  O Cerrado é o segundo maior bioma do território 
brasileiro em área, sendo superado apenas pela 
floresta Amazônica. Localizada, em grande parte, na 
região Centro-Oeste, essa formação vegetal é 
característica das áreas onde o clima apresenta duas 
estações bem marcadas: uma seca e outra chuvosa, 
como no Planalto Central. É a chamada “savana” 
brasileira. 

 

O Cerrado se caracteriza por conter 

A) Árvores muito altas, formando florestas. 
B) Árvores baixas, com troncos retorcidos e de 
aparência seca. 
C) Cactos e palmeiras, longe uns dos outros. 
C) Pinheiros altos e de troncos finos. 

 

História 

 
17- Em 1517, um sacerdote católico, Martinho Lutero, 
deu publicidade na cidade de Wittenberg, à 95 teses 
criticando publicamente o comportamento do clero 
católico, e assim, inaugurando um novo momento no 
Cristianismo. Qual movimento o ato de Lutero 
representou? 
 

A) Criação das Monarquias Absolutistas. 

B)  Reformas Religiosas. 

C) Expansão Marítima. 

D) Criação da Companhia de Jesus. 

 

18 - As Reformas Religiosas abalaram 
completamente o poder da Igreja Católica, motivando 
movimentos de reação por parte das autoridades 
centrais do clero católico. Assinale a alternativa que 
indica o principal mecanismo de reação da Igreja 
Católica ao movimento protestante. 
 

A) Implantação de música animadas nas 

cerimonias religiosas. 

B) Criação da Contrarreforma. 

C) Fim do poder do Papa. 

D) Relações diplomáticas com as autoridades 

Protestantes. 

 
19 - O teólogo francês, Jacques Bossuet (1627-1704) 
estabeleceu uma relação direta entre o poder dos reis 
e a vontade de Deus. Para ele, o poder dos reis era 
praticamente ilimitado e incontestável, pois havia sido 
concedido por Deus. Por isso essa teoria ficou 
conhecida como teoria do direito divino dos reis. 
Assinale a alternativa que indica o que determinava a 
Teoria do poder divino dos reis. 

 
A) Na Teoria do Direito Divino dos Reis, o poder do 

monarca deveria ser fragmentado e emanava 

diretamente do povo. 

B) Segundo a Teoria do Direito Divino dos Reis, o 

poder do rei era derivado diretamente da vontade 

do povo, e devendo ocorrer eleições periódicas. 

C) Na Teoria do Direito Divino dos Reis, o poder do 

monarca era derivado da vontade de Deus, 

tornando o poder real praticamente incontestável. 



 

 

D)  Segundo a Teoria do Poder Divino dos Reis, o 

sistema de governo deveriam ser repúblicas. 

 
20 - Observe a imagem e leia o texto escrito pela 
historiadora Laura Ferraza, que discute o emprego da 
moda pelo rei francês Luís XIV na construção da sua 
figura como monarca absolutista. Em seguida, 
responda à questão abaixo. 
 

“Na guerra das aparências, 

sua principal arma foi a 

moda. Se, no início de seu 

reinado, ele exibia uma 

longa e vistosa juba de 

cabelos próprios, haveria 

de lançar, aos primeiros 

sinais de calvície, a moda 

das perucas de cabelos 

naturais. Em seu retrato mais famoso, realizado por 

Hyacinthe Rigaud em 1701, Luís XIV estava com 63 

anos. A postura imponente e o rosto pouco enrugado 

se devem certamente à lisonja do pintor e à exigência 

do rei. Ali também vemos os sapatos de saltos 

vermelhos, outra criação de Luís. Só podiam ser 

usados por ele e por um número restrito de nobres da 

corte. Os sapatos exclusivos ajudavam a manter sua 

postura e o faziam parecer mais alto, assim como a 

peruca, que se eleva no topo da cabeça. Mas seu 

suntuoso traje, composto pelo ‘manto sagrado’ dos 

reis franceses, dissimula um corpo já cansado.”  

FERRAZZA, Laura. O ocaso de um rei. O Estado de 

S. Paulo, 29 abr. 2017. Disponível em: Acesso em: 18 

agosto. 2021. 

 
Assinale a alternativa que na interpretação da 
historiadora Laura Ferrraza, a maneira como o rei Luís 
XIV emprego a moda associado à sua figura. 
 
A)  O rei Luís XIV não utilizou a moda como elemento 

de construção de sua figura como monarca. 

B) O rei francês, Luís XIV, empregou a moda como 

elemento de aproximação da sua imagem como 

um homem do povo. 

C) O monarca francês, Luís XIV, empregou a moda 

como elemento de construção de sua imagem de 

como monarca vigoroso e pleno. 

D) O rei francês, Luís XIV, utilizou a moda como 

instrumento de construção da imagem de um 

monarca fraco e envelhecido. 

 

 

CIÊNCIAS 

 
21- As vacinas têm resultados importantes para a 
população, visto que é capaz de erradicar doenças 
contagiosas.  

 

Identifique a principal função da vacina.  

A) A vacina é capaz de estimular a produção de 

anticorpos contra o agente causador da doença 

B) A vacina tem anticorpos que são capazes de 

eliminar o causador da doença, caso seja um 

vírus. 

C) A vacina tem anticorpos que são capazes de 

eliminar o causador da doença, caso seja uma 

bactéria. 

D) A vacina tem anticorpos que são capazes de 

eliminar o causador da doença, seja um vírus ou 

uma bactéria. 

 

22 - Com a pandemia do novo coronavírus, temos 

ouvido falar muito sobre uma possível vacina. Como 

sabemos, a ciência não é imediata e exata. É 

necessário seguir um passo a passo para que haja a 

produção de vacinas e também de medicamentos 

para doenças que surgem ao longo do tempo. Assim, 

analise as alternativas abaixo e assinale a mais 

correta quanto à produção das vacinas: 

 

A) A primeira etapa consiste em identificar os 

anticorpos que devem ser produzidos para cada 

tipo de causador da doença. Assim, 

identificando-os, é possível produzi-los em 

laboratório através de ensaios clínicos que irão 

mesclar pessoas de diferentes idades, pois testar 

em animais geralmente não é eficiente. No 

terceiro estágio, há a preparação dos resultados, 

Retrato de Luís XIV, pintura de 
Hyacinthe Rigaud, 1701. Museu 

do Louvre, Paris, França. 



 

 

identificando se a vacina funcionou para todas as 

idades ou apenas para grupos específicos. 

B) A produção da vacina consiste em cinco 

estágios: identificação do agente causador da 

doença, atenuação do vírus, produção in vitro 

dos anticorpos para o vírus, testes em animais e 

testes em seres humanos escolhidos 

aleatoriamente na população para que haja a 

inoculação dos anticorpos imunizadores. Esse 

processo pode ser muito rápido, como em um 

mês ou muito demorado, como décadas. 

C) A produção da vacina consiste em apenas dois 

estágios: identificação do agente causador da 

doença e aplicação de vírus atenuados na 

população. Inicialmente começa-se aplicando os 

vírus nas pessoas do grupo de risco, pois são as 

mais urgentes e, posteriormente, imuniza-se 

toda a população. 

D) A primeira etapa consiste na identificação do 

agente causador da doença e, após essa 

identificação, há a utilização desse causador, por 

exemplo, um vírus, de forma inativa e fragmentos 

do mesmo para a produção dos antígenos. Na 

segunda etapa, há testes in vitro e/ou in vivo. O 

terceiro estágio é o mais longo, pois consiste nos 

ensaios clínicos com seres humanos saudáveis, 

não saudáveis e depois com pessoas mescladas, 

isto é, as que apresentam mais risco e as que 

apresentam menos risco.  
 

23  - Programas e indicadores de saúde pública. 
Analise a imagem abaixo: 
 

 

A partir desta ilustração, pode-se afirmar que a 
vacina: 

A) é um procedimento de política pública que 

não necessita do envolvimento de grande 

parcela da população, pois a imunização de 

poucas pessoas garante a manutenção da 

saúde coletiva 

B) é uma medida que não evita a incidência de 

doenças na população e uma estratégia 

ineficiente para a melhoria da saúde pública. 

C) é uma alternativa eficaz para minimizar a 

incidência de doenças em grande parcela da 

população, mas não é capaz de erradicar 

doenças. 

D) é uma estratégia eficiente para melhorar os 

indicadores de saúde pública quando a 

maior parte da população é vacinada.  
 
24 - A atmosfera é uma grande mistura de gases que 
influenciam nossas vidas de formas diferentes. Dentre 
esses gases possuem os gases de efeito estufa, que 
são responsáveis pelo aquecimento global e 
manutenção da temperatura do planeta. 

 

Identifique um exemplo de gás efeito estufa dentre 
as opções. 

A) Gás Oxigênio 

B) Gás Hélio 

C) Dióxido de carbono 

D) Gás Nitrogênio 

 

ARTES 

 

25- A técnica de perspectiva passou de uma 
observação da natureza a um verdadeiro código de 
visualidade da representação espacial. ... 
A perspectiva foi a “forma simbólica” 
do Renascimento, pois causou uma revolução na 
concepção e na prática na pintura, e que ainda hoje é 
praticada para transformar ideias em matéria 
 



 

 

 
 
Perspectiva é: 
a) (     ) representar graficamente, em um plano, os 
objetos nas formas e 
disposições em que nos apresentam à vista. 
b) (   ) representar graficamente, a linha do horizonte. 
c) (   ) representar graficamente a linha da vida 
d) (   ) representar graficamente, a linha em círculos. 
 
26 - O artesanato de tradição é uma habilidade 
compartilhada por grupos sociais específicos, 
geralmente de baixo poder econômico, que 
transmitem de geração a geração uma técnica e um 
repertório determinados. É exemplo de arte popular o 
item 
 

a)  

 
 

b)  

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

 
 
27- (ENEM 2010 – Adaptada) O folclore é o retrato da 
cultura de um povo. A dança popular e folclórica é 
uma forma de representar a cultura regional, pois 
retrata seus valores, crenças, trabalho e significados. 
Dançar a cultura de outras regiões é conhece-la, é de 
alguma forma se apropriar dela, é enriquecer a própria 
cultura.  
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dança. São 
Paulo: Ícone, 2007.  
 

As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição 
cultural, é obra de um povo que a cria, recria e a 
perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar 
como dança folclórica brasileira  
A) o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde 
personagens contam uma história envolvendo crítica 
social, morte e ressurreição.  
B) a Quadrilha das festas juninas, que associam 
festejos religiosos a celebrações de origens pagãs 
envolvendo as colheitas e a fogueira.  
C) o Congado, que é uma representação de um 
reinado africano onde se homenageia santos através 
de música, cantos e dança.  
D) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e 
vários outros profissionais para contar uma história 
em forma de espetáculo. 
 
 
28 - Imagine um homem e uma mulher, lado a lado, 
eles estão cantando a mesma nota de uma mesma 
música. Você poderia afirmar que esses dois sons 
vindos do homem e da mulher são diferentes porque: 

 
 

A) pessoas diferentes possuem timbres 

diferentes de voz 

B) homens cantam desafinado e mulheres 

cantam afinado 

C) vozes diferentes são cantadas em tons 

diferentes 

D) quando um homem e uma mulher cantam ao 

mesmo tempo, as notas se distanciam por 

um semitom 

 


