
 

 

REDAÇÃO 

A QUESTÃO DO LIXO 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: 

A questão do lixo no Brasil está se tornando um desafio assustador, apresentando proposta de 

conscientização social que respeite os direitos humanos.  Selecione, organize e relacione, de forma coerente 

e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. Seu texto deve ser escrito à tinta, entre 10 e 25 

linhas. 

TEXTO 1: 

Cartão-postal brasileiro, o vasto litoral do Rio de Janeiro virou um caso emblemático de regressão a estágios 

civilizacionais mais primitivos.  Para se ter uma ideia, só no mês de janeiro de 2014, 3000 toneladas de lixo 

foram recolhidas das praias cariocas.  Empilhadas, essa toneladas são evidências de vida pouco inteligente e 

lotariam cinco piscinas olímpicas.    

Adaptado de “O lixo mental e social” 

Sandra Brasil, Revista Veja, Edição 2207 - 9 de março de 2011 

 

TEXTO 2:  

Pensar a questão do gerenciamento do lixo urbano no Brasil é colocar em jogo um retrato da falta de ação 

governamental.  Assim, pensar o papel do Estado, sobretudo a sua condição de impulsionador de políticas 

públicas, é obrigação de primeira ordem.  Uma das soluções mais comuns para a questão do lixo urbano é a 

expansão dos aterros sanitários e, especialmente, o reaproveitamento do lixo.  A ausência de uma postura 

mais ativa por parte do Estado quanto ao gerenciamento de resíduos, não raras vezes, impede a adoção de 

uma série de medidas que gerariam ganhos tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. 

Adaptado de M.V. Souza, S.L. Boeira, W.V.K. Matos Silva, R.V. Junkes 

 

TEXTO 3: 

 

 

 

 

http://querorir.com.br/wp-content/uploads/2009/12/0663.gif 

 



 

 

LINGUAGENS 

Texto I     

Juventude Eterna 

Essa história aconteceu com uma mulher inteligente que estava realizando uma palestra. Disse 

ela: "mês passado participei de um evento sobre o Dia da Mulher. Era um bate-papo com uma plateia 

composta de umas 250 mulheres de todas as raças, credos e idades. 

E por falar em idade, lá pelas tantas, fui questionada sobre a minha e, como não me envergonho 

dela, respondi. Foi um momento inesquecível... A platéia inteira fez um 'oooohh' de descrédito. 

Aí fiquei pensando: “pô, estou neste auditório há quase uma hora exibindo minha inteligência, e a 

única coisa que provocou uma reação calorosa da mulherada foi o fato de eu não aparentar a idade que 

tenho? Onde é que nós estamos?” 

Onde não sei, mas estamos correndo atrás de algo caquético chamado 'juventude eterna'. 

Estão todos em busca da reversão do tempo. Acho ótimo, porque decrepitude também não é meu 

sonho de consumo, mas cirurgias estéticas não dão conta desse assunto sozinhas. Há um outro truque que 

faz com que continuemos a ser chamadas de senhoritas mesmo em idade avançada. A fonte da juventude 

chama-se mudança. De fato, quem é escravo da repetição está condenado a virar cadáver antes da hora. A 

única maneira de ser idoso sem envelhecer é não se opor a novos comportamentos, é ter disposição para 

guinadas. 

Eu pretendo morrer jovem aos 120 anos. 

Mudança, o que vem a ser tal coisa? Minha mãe recentemente mudou do apartamento enorme em 

que morou a vida toda para um bem menorzinho. Teve que vender e doar mais da metade dos móveis e 

tranqueiras, que havia guardado e, mesmo tendo feito isso com certa dor, ao conquistar uma vida mais 

compacta e simplificada, rejuvenesceu. 

Uma amiga casada há 38 anos cansou das galinhagens do marido e o mandou passear, sem temer 

ficar sozinha aos 65 anos. Rejuvenesceu. Uma outra cansou da pauleira urbana e trocou um baita 

emprego por um não tão bom, só que em Florianópolis, onde ela vai à praia sempre que tem sol. 

Rejuvenesceu. 

Toda mudança cobra um alto preço emocional. Antes de se tomar uma decisão difícil, e durante a 

tomada, chora-se muito, os questionamentos são inúmeros, a vida se desestabiliza. Mas então chega o 

depois, a coisa feita, e aí a recompensa fica escancarada na face. Mudanças fazem milagres por nossos 

olhos, e é no olhar que se percebe a tal juventude eterna. 

Um olhar opaco pode ser puxado e repuxado por um cirurgião a ponto de as rugas sumirem, só 

que continuará opaco porque não existe plástica que resgate seu brilho. Quem dá brilho ao olhar é a vida 

que a gente optou por levar. Olhe-se no espelho.”      

 Martha Medeiros (http://www.docelimao.com.br/site/sindromes-do-feminino/308-juventude-

eterna.html) 



 

 

QUESTÃO 1 

A partir da leitura do texto I, é possível garantir que a personagem principal faz uma crítica à busca desmesurada pela 

juventude eterna. Qual passagem do texto não corresponde a esse pensamento? 

 

a) “Onde não sei, mas estamos correndo atrás de algo caquético chamado 'juventude eterna'.” 

b) “(...) estou neste auditório há quase uma hora exibindo minha inteligência, e a única coisa que provocou uma reação 

calorosa da mulherada foi o fato de eu não aparentar a idade que tenho?”  

c) “decrepitude também não é meu sonho de consumo, mas cirurgias estéticas não dão conta desse assunto sozinhas.” 

d) “Toda mudança cobra um alto preço emocional.” 

e) “Um olhar opaco pode ser puxado e repuxado por um cirurgião a ponto de as rugas sumirem, só que continuará 

opaco porque não existe plástica que resgate seu brilho.” 

 

QUESTÃO 2 

“Eu pretendo morrer jovem aos 120 anos.” 

Qual alternativa abaixo corresponde à interpretação adequada dessa passagem? 

 

a) A palestrante quer conciliar uma idade avançada e o espírito e a mente rejuvenescidos. 

b) Apesar de ser o seu desejo, a palestrante sabe que não é possível chegar aos 120 anos; logo, cabe a ela viver a vida 

de forma digna. 

c) Só é possível “morrer jovem” desde que se atinja uma idade muito superior à expectativa de vida do ser humano. 

d) A saída para buscar o rejuvenescimento é investir cada vez mais em cirurgias plásticas, o que vai evitar o problema 

da aparência física ao se atingir os 120 anos. 

e) A palestrante reproduz nessa passagem o pensamento daquelas mulheres que buscam a “juventude eterna”. 

Texto II 

“Vocês sabiam que os velhos não estão querendo ir embora, estão teimando em ficar um pouco 

mais por aqui? Pois é. Imaginem só que o Brasil, conhecido como país jovem e dos jovens está 

envelhecendo a olhos vistos, ou como se diz delicadamente, está se tornando mais maduro – ou 

idoso, ancião, longevo, venerando, provecto, senescente, senil, decrépito, enfim, qualquer outra 

palavra atenuante ou agravante, dependendo da maneira como somos olhados.”   

 Zuenir Ventura, O Globo 

 

 



 

 

Texto III 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 3 

O texto III:  

a) contradiz o texto II porque apresenta um idoso fazendo atividades jovens. 

b) confirma o texto II porque apresenta um esporte ao ar livre. 

c) contradiz o texto II porque ignora o fato de a expectativa de vida ser baixa. 

d) confirma o texto II porque demonstra uma pessoa em idade avançada vivendo ativamente. 

e) contradiz o texto II porque apresenta um idoso praticando esporte. 

 

QUESTÃO 4 

 A partir da leitura do texto III, é possível afirmar que: 

a) O texto é híbrido por apresentar uma legenda e uma citação. 

b) A linguagem não-verbal, representada pela imagem do homem com a prancha, colabora para o efeito 

pretendido pela campanha. 

c) Se o texto não contasse com a citação de Barry “Magoo” McGuigan, não seria possível alcançar o seu 

sentido. 

d) A imagem do homem com a prancha corresponde a um aumento significativo do número de idosos que 

praticam esportes como o surfe. 

e) A legenda do texto, posicionada na parte superior da imagem, não poderia ser desprezada, correndo o 

risco da mensagem não ser bem interpretada. 



 

 

QUESTÃO 5 

“E por falar em idade, lá pelas tantas, fui questionada sobre a minha e, como não me envergonho dela, 

respondi.” (Texto I) 

 

“Minha mãe recentemente mudou do apartamento enorme em que morou a vida toda para um bem 

menorzinho.” (Texto I) 

 

“(...) ou idoso, ancião, longevo, venerando, provecto, senescente, senil, decrépito, enfim, qualquer outra 

palavra atenuante ou agravante, dependendo da maneira como somos olhados.” (Texto II) 

 

“Não deixe ninguém dizer que você é velho demais para surfar.” (Texto III) 

 

Os termos destacados acima correspondem, respectivamente, a: 

 

a) minha – mãe – ancião – nenhuma pessoa 

b) idade – mãe – jovens – nenhum idoso 

c) mulher – enorme – velhos – qualquer pessoa 

d) minha – apartamento – idoso, ancião, longevo (...) decrépito – os jovens 

e) idade – apartamento – velhos – qualquer pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 6 

Determine a lei da função do 1º grau f(x), que passa pelo ponto (– 2, 1) e cujo coeficiente angular é – 4. 

a) f(x) = 4x + 7 

b) f(x) = 8x + 3 

c) f(x) = - 4x – 7 

d) f(x) = - x 

e) f(x) = 3x – 6 

 

QUESTÃO 7 

Temos um triângulo equilátero de lado 6cm. Calcule o valor da sua área? 

a) 18cm 

b) 9 cm² 

c) 196cm³ 

d) 6cm² 

e) 9 cm 

 

QUESTÃO 8 

O número de chapa de um carro é par. Qual a probabilidade de o algarismo das unidades ser igual a zero? 

a) 1/2 

b) 2/5 

c) 5/10 

d) 3/8 

e) 1/5 

 

QUESTÃO 9 

Calcule o determinada da matriz A = : 

a) 7 

b) – 13 

c) 1 

d) 2 

e) – 15 

 



 

 

QUESTÃO 10 

Sejam os conjuntos A = {0, 1, 2, 4} e B = {2, 5, 7, 11}, qual a intersecção entre eles? 

a) {0, 1, 2, 4, 5, 7, 11} 

b) {0} 

c) {1, 2} 

d) {2} 

e) {5, 7, 11} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

QUESTÃO 11 

Um ciclista está treinando para as olimpíadas em uma pista circular de 1800 metros de extensão. Ele 

mantem uma velocidade media de 72 km/h. Quantas voltas ele dá em duas horas de treinamento? 

a) 80 

b) 70 

c) 60 

d) 50 

e) 40 

QUESTÃO 12 

Um artifício muito utilizado pelo Batman no combate ao crime é causar medo nos criminosos. Qual 

hormônio é liberado no sangue em situações perigosas que causam medo? 

a) Insulina 

b) Adrenalina 

c) Tiroxina 

d) Paratormônio 

e) ADH 

QUESTÃO 13 

Na Biologia Celular, as células são divididas em Procariota e Eucariota.  Assinale a afirmativa que apresenta 

um ser procarionte e outro eucarionte, respectivamente. 

a) Fungo e ser humano 

b) Protozoário e bactéria 

c) Vírus e samambaia 

d) Bactéria e aranha 

e) Algas e peixe 

 

QUESTÃO 14 

Cristais de NaF e MgF2 dissolvidos em água se dissociam nos íons F
–
, Na

+
 e Mg

2+
. Uma característica 

desses íons é que eles possuem em comum: 

a) a localização no mesmo grupo da tabela periódica dos elementos. 

b) a localização no mesmo período da tabela periódica dos elementos. 

c) o mesmo nº de nêutrons no núcleo dos seus isótopos mais estáveis. 

d) o mesmo nº de prótons no núcleo. 

e) o mesmo nº de elétrons na eletrosfera. 



 

 

QUESTÃO 15 

As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens 

na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um 

exemplo é o NanoKid, representado na figura: 

 

CHANTEAU, S. H. TOUR. J.M. The Journal of Organic Chemistry, v. 68, n. 23. 2003 (adaptado). (Foto: Reprodução) 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? 

a) Abdômen 

b) Cabeça 

c) Mãos 

d) Pés 

e) Tórax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

QUESTÃO 16 

O século XX foi marcado por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos 

da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante este 

período estão:  

a) as grandes navegações, as alianças militares e a descolonização afro-asiática.  

b) a Revolução Industrial, a Grande Depressão e a corrida nuclear. 

c) a Revolução Francesa, o fracasso da Liga das Nações e a criação de Israel. 

d) a corrida armamentista, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo e a Guerra Fria. 

e) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha e da Itália. 

 

QUESTÃO 17 

(ENEM 2011) É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não cite a 

afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. 

Já em outros momentos da nossa História Republicana, os governantes procuraram ter o respaldo popular 

para as suas ações através de diferentes formas. Aponte a que está correta em relação ao período histórico 

apresentado: 

a) Populismo – República Velha 

b) Política do Brasil “ame-o ou deixe-o” – Era Vargas 

c) Voto de cabresto – Governo JK 

d) Construção de Brasília – Regime Militar 

e) Combate a Inflação e Programas Sociais – Nova República 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 18 

(Enem) O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas de valores estão articuladas, 

mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de Nova York, Londres, 

Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações 

de mercadorias precisam conhecer os fusos horários para fazer o melhor uso dessas informações. 

 
Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 09:00 horas da manhã e que um investidor 

mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em 

que as informações são obtidas estão corretos na alternativa:  

a) Pequim (20:00 horas), Nova York (07:00 horas) e Londres (12:00 horas).    

b) Nova York (07:00 horas), Londres (12:00 horas) e Pequim (20:00 horas).    

c) Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 horas) e Nova York (07:00 horas).    

d) Nova York (07:00 horas), Londres (12:00 horas), Pequim (20:00 horas).    

e) Nova York (07:00 horas), Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 horas).    

 

QUESTÃO 19 

(Enem) A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio 

Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo. Com mais de 1 

milhão de quilômetros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação original, como mostram as figuras. 

 
Adaptado de "Atlas Nacional do Brasil", IBGE, 1992/ http://www.sosmatatlantica.org.br 

Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras é correto 

afirmar que: 

a) as transformações climáticas, especialmente na Região Nordeste, interferiram fortemente na diminuição 

dessa floresta úmida.    

b) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica 

fosse maior do que a registrada.    

c) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído, desde o período colonial, na 

principal causa da devastação da Mata Atlântica.    

d) a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao do crescimento populacional de cada 

uma das Regiões afetadas.    

http://www.sosmatatlantica.org.br/


 

 

e) o crescimento industrial, na década de 1950, foi o principal fator de redução da cobertura vegetal na faixa 

litorânea do Brasil, especialmente da Região Nordeste.    

 

QUESTÃO 20 

(Enem) Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e sua disposição. Há 

vários processos para a disposição do lixo, dentre eles aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a 

incineração. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. 

 

Considere as seguintes vantagens de métodos de disposição do lixo: 

I. diminuição do contato humano direto com o lixo; 

II. produção de adubo para agricultura; 

III. baixo custo operacional do processo; 

IV. redução do volume de lixo. 

 

A relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as vantagens apontadas é:  

a) I - aterro sanitário; II - depósito a céu aberto; I – Incineração;    

b) I – aterro sanitário; III – depósito a céu aberto; IV – Incineração;    

c) II – aterro sanitário; IV – depósito a céu aberto; I – Incineração;    

d) II – aterro sanitário; I – depósito a céu aberto; IV – Incineração;    

e) III – aterro sanitário; II – depósito a céu aberto; I – Incineração;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO: TABELA PERIÓDICA 

 

 
 



 

 

 

GABARITO 
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