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PORTUGUÊS 
 

Amizade verdadeira 
 

Nós vivemos tempos em que há certa 
banalização da palavra “amigo”. Nas redes sociais, é 
hábito se contabilizar “eu tenho tantos amigos”, como 
se a ideia de amizade pudesse ser tão superficial. 
Amizade implica convivência, mesmo que a distância, 
numa capacidade de doação e compreensão. E, por 
vezes até, requer algum gesto de recusa, porque um 
amigo ou uma amiga não é quem concorda sempre, 
mas quem discorda também, de modo que proteja a 
outra pessoa.  

Com facilidade se chama de “amigo” ou 
“amiga” quem é, somente, um colega, uma conhecida, 
um parceiro momentâneo. Esse uso corriqueiro da 
palavra “amigo” precisa ser revisto, afinal de contas 
há um critério explícito para que se saiba se alguém, 
de fato, é amigo. O historiador inglês Thomas Fuller 
(1608-1661) registrou: “Homem nenhum pode ser feliz 
sem um amigo, nem pode estar certo desse amigo 
enquanto não for infeliz”. 

A frase é forte. Porque amizade é aquela que 
se prova também nas tempestades, na hora da 
amargura, da encrenca e da necessidade, e não 
apenas nos momentos de alegria e comemoração. 
 
(Mário Sérgio Cortella, Vamos pensar um pouco?: lições ilustradas 

com a turma da Mônica/Maurício de Souza. Adaptado) 

 
1- De acordo com o 1o  parágrafo, é correto afirmar 
que, nas redes sociais, o que mais se observa em 
relação à amizade são informações sobre 
 
A) o interesse pelos ideais do amigo. 
B) a liberdade que os amigos oferecem. 
C) a quantidade de amigos que as pessoas têm. 
D) o tempo que ela dura. 
 
2 - A partir do registro do historiador inglês Thomas 
Fuller, no 2º parágrafo, – “Homem nenhum pode ser 
feliz sem um amigo, nem pode estar certo desse 
amigo enquanto não for infeliz”. – Pode-se entender 
que: 
 
A) as experiências alegres são as que mais fortalecem 
os laços de amizade. 
B) os desentendimentos afastam pouco a pouco os 
grandes amigos. 
C) os amigos devem estar mais presentes nos 
momentos de sucesso. 
D) os momentos de tristeza confirmam se uma 
amizade é verdadeira. 
 

 
3 -  Nos trechos do 2o  e 3o  quadrinhos – Estou preso 
e sozinho aqui! – e – Pronto! Agora, você não está 
mais sozinho... – as palavras destacadas expressam, 
correta e respectivamente, circunstâncias de 
 
A) dúvida e modo. 
B) afirmação e lugar. 
C) lugar e tempo. 
D) modo e afirmação. 
 

 
 
4 - Assinale a alternativa que apresenta o termo 
retirado do Texto que, devido à sua regência, é 
responsável por exigir a preposição sublinhada no 
trecho abaixo: “Abdominoplastia é sonho para muita 
gente, mas pode trazer problemas, por exemplo, se a 
mulher decide engravidar depois de fazer a cirurgia.” 
(linhas 1 a 3) 
 
A) “depois” 
B) “engravidar” 
C) “decide” 
D) “fazer” 



 

 

 
5 - Assinale a alternativa que correspondente aos 
adjetivos dos emoticons abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
A) nervous – bored – calm  
B) depressed – afraid – upset  
C) happy – sad – angry  
D) sick – surprised – hungry  
 
6 - Assinale a alternativa correta de acordo com as 
imagens e informações abaixo. 
 

   

VINCENT JOHN BOB 

Age: 14 
Height: 1,55m 
Weight: 58 kg 

Age: 16 
Height: 1,65m 
Weight: 75kg 

Age: 17 
Height: 1,70m 
Weight: 70kg 

 
 
 
 
 
A) Bob is the oldest boy. 
B) John is the youngest boy. 
C) John is the tallest boy. 
D) Vincent is the fattest boy. 
 
7 - Assinale a alternativa que apresenta o antônimo, 
ou seja, o oposto CORRETO da palavra 
correspondente. 
 
A) correct – correctly  
B) honest – dishonest  
C) rich – richness    
D) danger – dangerous  
 
8 - Na tirinha abaixo, temos uma palavra formada com 
o sufixo -LY, “PERFECTLY”. O que essa palavra 
significa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Perfeição. 
B) Perfeito. 
C) Imperfeito. 
D) Perfeitamente. 
 

MATEMÁTICA 

 
9 - Observe a sequência abaixo. As figuras estão 
aparecendo de acordo com uma lógica que se repete. 
Identifique qual figura apareceria depois da última 
mostrada na sequência. 
 
☺     ☺     ☺  

 
A.  
B.  
C.  

D.  

 
10 - Uma pessoa possui um quarto retangular com 5 
m de largura por 6 m de comprimento e quer utilizar 
parte da área do quarto para fazer um closet (pequeno 
cômodo usado como quarto de vestir), também 
retangular conforme mostra a figura. Sabendo que y 
corresponde a ¼ do comprimento do quarto, para que 
a área do closet seja de 4,5 m2 , a largura x, em 
metros, deverá ser de: 

 
 

A. 2,0. 
B. 2,5. 
C. 3,0. 
D. 3,5. 

11 - Sabendo que x = 4, determine o perímetro do 
polígono: 

  
 

A. 81. 
B. 79. 
C. 78. 
D. 86. 

 
 
 

Vocabulary: 

Age: idade / Height: altura / Weight: peso 

Old: velho / Young: jovem / Tall: alto / Fat: gordo 



 

 

12 - Observe as balanças e descubra quais os pesos 
da maçã e do pão, respectivamente. 
 

 
 

A. 175g e 825g. 
B. 185g e 725g. 
C. 205g e 700g 
D. 225g e 685g. 

GEOGRAFIA 
 
13 - Analise as afirmativas sobre os aspectos 
humanos da América e marque a única alternativa 
INCORRETA. 
 

MAPA AMÉRICA – REGIONALIZAÇÃO 

 
A) A população continental é bastante miscigenada, 
com origens dos povos indígenas, negros africanos, 
asiáticos e europeus (principalmente: espanhóis, 
portugueses, ingleses, franceses, italianos e 
alemães). 
B) Com 925,2 milhões de habitantes, o continente 
americano é o mais populoso do planeta. 
C) Apesar de apresentar a maior quantidade de 
países, a América Central é o subcontinente 
americano menos habitado. 
D) Estados Unidos e Canadá, ambos da América do 
Norte, apresentam os melhores indicadores sociais de 
todo o continente. 
 
14 - “O tipo de colonização mercantilista e exploradora 
deixou marcas profundas nas sociedades latino-
americanas. Algumas dessas marcas permanecem 
até hoje. Como exemplo, podemos mencionar a 
utilização dos melhores solos agrícolas para o cultivo 
de gêneros de exportação, ficando os piores para a 
produção dos alimentos consumidos pelos próprios 
habitantes. Ou ainda a concentração da população 
predominantemente perto do litoral e dos portos que 
davam acesso às metrópoles e que, hoje, dão acesso 
aos mercados estrangeiros.” 
(VESENTINI, José W. & VLACH, Vânia. Geografa crítica, 7ª série. 

3ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 76. Adaptado.) 

Outra dessas marcas sociais características da 
colonização de exploração nos países latino-
americanos é 
 
A) a independência tecnológica dos países latino-
americanos. 
B) a enorme concentração de terras em territórios e 
em reservas indígenas. 
C) as elevadas taxas de natalidade causadas pela 
seca nas regiões desérticas. 
D) a grande desigualdade social e econômica entre as 
várias regiões nacionais. 
 
15 - Sobre os aspectos da população da América do 
Norte marque a alternativa verdadeira. 
 

MAPA AMÉRICA DO NORTE 
 

 
A) Todos os países da América do Norte têm como 
idioma oficial o inglês. 
B) Estados Unidos e Canadá são países que 
apresentam elevados Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH). O México, por sua vez, possui padrões 
sociais compatíveis com os países da América 
Central e do Sul. 
C) O México é o país mais populoso da América do 
Norte, seguido pelo Canadá e Estados Unidos, 
respectivamente. 
D) Com os constantes atentados terroristas, além da 
crise econômica enfrentada pelos estadunidenses, 
está havendo uma inversão no sentido dos fluxos 
migratórios entre México e Estados Unidos, ou seja, 
os estadunidenses que estão migrando para o 
México. 
 
16 - Analise as alternativas sobre a América Central e 
marque a frase INCORRETA. 
 
A) Entre as três subdivisões do continente americano 
(América do Sul, América Central e América do Norte) 
a América Central é a que possui a maior extensão 
territorial. 
B) A economia da América Central baseia-se na 
atividade agrícola e no turismo. 
C) O território da América Central é dividido em 
América Central Continental e América Central 
Insular. 
D) O Haiti é o país centro-americano que possui os 
mais baixos padrões socioeconômicos, apresentando 
o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
dessa porção do continente americano. 
 
 



 

 

HISTÓRIA 
 

17 - Em 1808, a Corte portuguesa desembarcava no 
porto do Rio de Janeiro inaugurando um período na 
História do Brasil conhecido como Joanino, que 
provocou profundas mudanças políticas, econômicas 
e sociais na sociedade colonial, interpretados por 
muitos historiadores como preparadores para o 
processo de independência do Brasil. Assinale a 
alternativa que indica algumas dessas mudanças 
ocorridas no Brasil no período Joanino. 
 
A) Proclamação da República, criação da Petrobrás e 
promulgação da Constituição 1988. 
B) Coroação de Pedro II, anexação do Acre e 
crescimento das exportações de café. 
C) Reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, 
fundação do Banco do Brasil e do Jardim Botânico e 
elevação do Brasil a categoria de Reino Unido de 
Portugal e Algarve. 
D) Primeira eleição para presidente da República, 
promulgação do código civil de 1916 e abolição da 
escravidão no Brasil. 
 
18 -  Leia o texto abaixo sobre o sistema de governo 
do Império do Brasil determinado pela Constituição 
1824, a primeira carta constitucional brasileira. 
 

Constituição Imperial de 1824 

Sistema de Governo: O governo foi dividido em 4 poderes: 

Executivo, Legislativo, Judiciário e Poder Moderador. 

▪ Executivo: Formado pelo Imperador e seus 

Ministros. Tinham a função de exercer o governo. 

▪ Legislativo: Formado pelos Deputados, Senadores. 

Tinha a função de elaborar as leis. 

▪ Judiciário: Formado pelos Tribunais de Justiça. 

Tinha a função de aplicar as leis. 

▪ Poder Moderador: Exercido exclusivo pelo 

imperador, e poderia interferir nos outros poderes, garantido 

assim os plenos poderes do monarca. 

Tendo por base o texto relacionado a Constituição de 
1824, assinale a alternativa que indica os poderes 
existentes no Império do Brasil. 
 

A) Executivo, Legislativo e Judiciário. 

B) Executivo, Legislativo, Religioso e Político. 

C) Executivo, Legislativo, Judiciário e 

Moderador. 

D) Religioso e Político. 

 
19 - Recentemente, o sistema eleitoral brasileiro 
tornou-se pauta pública em função de críticas à 
suposta falta de segurança das urnas eletrônicas. 
Todavia, o sistema eleitoral brasileiro mostrasse 
sólido e o voto é um direito universal na República 
Brasileira. Sabemos que a experiência eleitoral 
brasileira remete ao período imperial, período no qual 
era possível participar das eleições ao poder 
legislativo.  

O texto abaixo informa sobre o sistema eleitoral 
vigente no Império do Brasil, leia as informações, e 
em seguida responda à questão abaixo.  
Sistema eleitoral no Brasil Império regulamentado 

pela Constituição de 1824. 

As eleições eram indiretas, ou seja, deputados e senadores 

eram escolhidos por um colegiado eleito anteriormente. 

▪ Voto Censitário: O direito ao voto era definido por 

critério de renda, ou seja, para votar o indivíduo precisava 

aprovar ter renda anual superior a 100 mil reis. 

▪ Voto exclusivo para homens livres maiores de 25 

anos e com renda superior a 100 mil reis. Portanto, homens 

escravos e libertos, e menores de 25 anos, com ou sem 

renda, não poderiam votar, assim como todas as mulheres, 

independente de condição jurídica e renda. 

Segundo as informações presentes no texto acima, 
quais grupos sociais estavam excluídos do direito ao 
voto no Brasil Imperial. 
 

A) Estavam excluídos do direito ao voto no Império 

do Brasil as pessoas que professavam a fé 

protestante. 

B) Eram excluídos do direito ao voto no Império 

do Brasil somente os homens maiores de 25 

anos. 

C) No Brasil Império eram excluídos do direto ao 

voto, os homens livres menores de 25 anos 

de idade, os homens maiores de 25 anos de 

idade com renda inferior a 100 mil reis, além 

de todos os homens e mulheres libertos e 

escravizados. 

D) No Brasil Imperial somente a mulheres eram 

excluídas do direto ao voto.  

 
20 - O período Regencial ficou marcado pela grande 
instabilidade política fruto da eclosão de diversas 
rebeliões, entre as quais as principais aparecem 
indicadas na imagem, que acabaram por sacudir o 
Império do Brasil. Assinale a alternativa que indica a 
única rebelião entre as indicadas na imagem que 
podemos interpretar como um movimento rebelde de 
elite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As principais revoltas regenciais. Disponível em 
https://cursoenemgratuito.com.br/revoltas-regenciais/. Acessado 

em 30 de Novembro de 2020. 

https://cursoenemgratuito.com.br/revoltas-regenciais/


 

 

A) Sabinada 

B) Revolta de Malês. 

C) Cabanagem. 

D) Guerra dos Farrapos. 

 

CIÊNCIAS 

21 - Observe a imagem do sistema reprodutor 
feminino abaixo para responder: 

 

Identifique o método contraceptivo está sendo 
representado na figura? 

A) Ovulação 
B) Colocação de DIU 
C) Laqueadura de trompas 
D) Nidação 

 
22 - Para mulheres que apresentam histórico de 
câncer de mama na relacionados à alterações de 
aumento nos níveis de hormônios femininos na 
família podem precisar evitar utilização de métodos 
contraceptivos hormonais.  

 

Explique o mecanismo de ação das pílulas 
anticoncepcionais. 

A) A pílula anticoncepcional libera quantidades 
constante de hormônios sintéticos femininos todos 
os dias no corpo da mulher. Dessa forma a 
variação hormonal que serve como gatilho para a 
ovulação não ocorre. Sem a liberação de um óvulo 
não ocorre a gravidez. 

B) A pílula anticoncepcional promove a obstrução das 
tubas uterinas, impedindo o processo de 
fecundação. 

C) A pílula anticoncepcional impede por barreira física 
a chegada do espermatozoide no óvulo. Sem esse 
encontro não ocorre a gravidez. 

D) A pílula anticoncepcional libera substâncias que 
imobilizam o esperma e dificultam bastante a sua 
motilidade em torno do útero, mas não impedem 
os ovários de liberarem um óvulo por mês 

 
23 - "... é uma série de atitudes e sentimentos 
negativos em relação a pessoas homossexuais, 
bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros 
e pessoas intersexuais." 

A que o texto acima se refere especificamente? 

A) Homofobia 
B) LGBTQIA+fobia 
C) Racismo 
D) Machismo 
 
24 - A AIDS é uma doença viral que pode ser 
transmitida de diferentes modos.  

 

 

 

Marque a alternativa que não indica uma forma de 
transmissão da doença: 

A) Transfusão de sangue 

B) Compartilhamento de objetos cortantes 

C) Relação sexual desprotegida com pessoa 
contaminada. 

D) Aperto de mão  

ARTES 

 

25 – O ser humano possui características e hábitos 
comuns: medo, a curiosidade, o credo, 
o relacionamento com os elementos da natureza são 
passados de geração a geração. Toda e 
qualquer manifestação de um povo que perdure por 
novas gerações é considerado: 
 
a) festas populares ; 
b) folclore; 
c) cultura; 
d) mitos. 
 
26 – (ENEN 2016 – Adaptada) 
 

 
Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão. GUTO MUNIZ. 

Disponível em: www.focoincena.com.br. 

 
A principal razão pela qual se infere que o espetáculo 
retratado na fotografia é uma manifestação do teatro 
de rua é o fato de:  
 
A) dispensar o edifício teatral para a sua realização.  
B) utilizar figurinos com adereços cômicos.  
C) empregar elementos circenses na atuação.  
D) excluir o uso de cenário na ambientação. 



 

 

27 – (ENEM 2013 – Adaptada) 
 

 
Tradução da placa: (“Não me esqueçam quando eu for um nome 

importante.”) NAZARETH, P. Mercado de Artes / Mercado de 
Bananas. Miami Art Basel, EUA, 2011. Disponível em: 

www.40forever.com.br Acesso em: 31 jul. 2012. 

 
A contemporaneidade identificada na 
performance/instalação do artista mineiro Paulo 
Nazareth reside principalmente na forma como ele  
 
A) resgata conhecidas referências do modernismo 
mineiro.  
B) utiliza técnicas e suportes tradicionais na 
construção das formas.  
C) articula questões de identidade, território e 
códigos de linguagens. * 
D) imita o papel das celebridades no mundo 
contemporâneo.  
  
 
28 –  

 
 
Considerando alguns elementos da Música, numerar 
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(1) Música.  
(2) Ritmo.  
(3) Pauta.  
 
(   ) Formado(a) de cinco linhas paralelas e 
horizontais.  
(   ) É a arte de combinar os sons.  
(   ) Movimento ordenado dos sons no tempo.  
 
A) 1 - 2 - 3.  
B) 3 - 2 - 1.  
C) 2 - 3 - 1.  
D) 3 - 1 - 2.  
 


