
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 

1. A avaliação é individual e sem consulta. 

2. Não é permitido o empréstimo de material. 

3. Não é permitido o uso de celular, agenda eletrônica, notebooks, palmtops ou outros equipamentos que propiciem 

comunicação externa ou guardem informações da avaliação. 

4. É permitido o uso de calculadora, simples ou científica.  

5. A prova terá duração de 1h30min (uma hora e trinta minutos). 

6. Em cada questão de múltipla escolha há apenas uma alternativa a ser marcada.  
 

MENSAGEM AOS ALUNOS 

 

       Caro (a) aluno (a), este arquivo contém as questões aplicadas no simulado, bem como o gabarito comentado. Esta 

inciativa irá contribuir significativamente para a melhoria do aprendizado de vocês, pois iremos organizar atividades para 

amplificar as suas habilidades nas áreas de formação geral e específica. Um bom desempenho no Enade representa uma 

série de benefícios para as carreiras profissionais dos nossos alunos. Esse cenário virtuoso só é possível quando você “se 

emprenha em mostrar que existe muito conhecimento no seu diploma”. Saiba que o mercado atribui valor a um diploma 

quando percebe que a instituição possui ótimas notas no Enade, portanto, “muito conhecimento nos diplomas de seus 

alunos”!!!   

 

 

VALORIZE SEU DIPLOMA!!!! 
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QUESTÃO  01 

Educação: formação do indivíduo. 

Leia a charge, de autoria de Quino, e o texto, de autoria de Rubem Alves. 

 

Disponível em <http://blogs.sapo.pt/noauth?blog=perguntasparvas>. Acesso em 13 fev. 2015. 

Minha estrela é a educação. Educar não é ensinar matemática, física, química, geografia e português. 

Essas coisas podem ser aprendidas nos livros e nos computadores. Dispensam a presença do educador. 

Educar é outra coisa. De um educador pode-se dizer o que Cecília Meireles disse de sua avó – que foi 

quem a educou: “O seu corpo era um espelho pensante do universo”. O educador é um corpo cheio de 

mundos.... A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O mundo é maravilhoso, está cheio de coisas 

assombrosas. Zaratustra ria vendo borboletas e bolhas de sabão. A Adélia ria vendo tanajuras em voo e 

um pé de mato que dava flor amarela. Eu rio vendo conchas, teias de aranha e pipocas estourando... 

Quem vê bem nunca fica entediado com a vida. O educador aponta e sorri – e contempla os olhos do 

discípulo. Quando seus olhos sorriem, ele se sente feliz. Estão vendo a mesma coisa. Quando digo que 

minha paixão é a educação estou dizendo que desejo ter a alegria de ver os olhos dos meus discípulos, 

especialmente os olhos das crianças. 

Disponível em <http://rubemalves.com.br/site/educador.php>. Acesso em 10 dez. 2014. 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A charge e o texto apresentam visões semelhantes sobre o ato de ensinar e o de educar. 
II. De acordo com Rubem Alves, o educador deve espelhar o mundo para os alunos, transmitindo 

os conhecimentos escolares necessários ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.  
III. Os olhos dos discípulos sorrindo simbolizam a compreensão dos alunos em relação ao que o 

educador apontou. 
IV. De acordo com a charge e o texto, o saber do educador não é importante; o conhecimento só 

é essencial no ato de ensinar. 
 
Está correto o que se afirma somente em 

 

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

I – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. Os dois textos indicam que há diferença entre ensinar e educar. Ensinar está 

ligado a transmitir conteúdo e educar está associado a despertar o olhar e a compreensão do outro. 

II – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Rubem Alves não reduz o ato de educar à transmissão de informações escolares 

importantes para o sucesso individual. 

III – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. O olhar dos discípulos indica que a missão do educador foi cumprida e que ele 

apontou corretamente a direção da compreensão.  

IV – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Nenhum dos textos afirma que o educador não deve ter conhecimento.  

Alternativa correta: C. 

 

QUESTÃO 02 

Literatura: Mário de Andrade e a cultura brasileira. 

Leia a notícia e o poema a seguir. 

O paulista Mário de Andrade, autor de "Macunaíma" e "Amar, Verbo Intransitivo", será o 
homenageado da 13ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece 

entre os dias 1º e 5 de julho 
 

A homenagem ao poeta, romancista, agitador e gestor cultural acontece no ano em que completam 70 
anos de sua morte e, portanto, no ano que antecede a queda de sua obra em domínio público. 
“O nome de Mário sempre vem à baila, sempre esteve na mira da Flip. Neste ano, além de uma efeméride 
– os 70 anos de morte – que, no caso dele, pode ter o peso de uma verdadeira revisão da obra, de novas 
leituras e perspectivas para compreender sua obra, pesou a ligação da obra dele com projetos que a 
Casa Azul, que faz a Flip, está desenvolvendo, por exemplo, no Museu do Território", diz o curador da 
Flip, Paulo Werneck. 
Ele lembra que a Flip deve muito a Mário de Andrade, inclusive porque "Paraty está preservada porque 
Mário criou o Sphan [Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] no final dos anos 30. Hoje 
Paraty é candidata a patrimônio da humanidade da Unesco e abriga a Flip, que deve muito à Semana de 
Arte Moderna, por exemplo". 
Entre os temas de interesse do autor e que podem pautar o debate nesta edição, estão a cultura popular 
e a indústria cultural, o patrimônio material e imaterial, a língua falada e escrita e a cultura indígena – 
além, é claro, da literatura. 
Transformações 
O diretor geral da Flip, Mauro Munhoz, diz que a obra de Mário "reverbera de maneira ainda mais intensa 
numa cidade como Paraty, que ainda vive em seu dia a dia os dilemas culturais da modernização." 
Dois autores cujas obras são ligadas a Mário de Andrade, o artista Odilon Moraes, que ilustrou "Será o 
Benedito!" (Cosac Naify), e a escritora Luciana Sandroni, que assina a biografia "O Mário que Não é de 
Andrade" (Companhia das Letrinhas), estão confirmados para a Flipinha. 
A Nova Fronteira, que detém até o final do ano os direitos exclusivos da obra literária do modernista, 
planeja uma edição do romance inédito "Café", preparado pela equipe do Instituto de Estudos Brasileiros 
(IEB/USP), além de um volume de contos e crônicas e uma versão em HQ de "Macunaíma". 
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Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/01/1576130-mario-de-andrade-sera-o-
autor-homenageado-da-13-edicao-da-flip.shtml>. Acesso em 20 fev. 2015 (com adaptações). 

 
Quando eu morrer quero ficar 

(Mário de Andrade) 
 

Quando eu morrer quero ficar,  
Não contem aos meus inimigos, 
Sepultado em minha cidade,  

Saudade.  
Meus pés enterrem na rua Aurora,  
No Paissandu deixem meu sexo,  

Na Lopes Chaves a cabeça  
Esqueçam.  

No Pátio do Colégio afundem 
O meu coração paulistano:  

Um coração vivo e um defunto  
Bem juntos. 

Escondam no Correio o ouvido  
Direito, o esquerdo nos Telégrafos,  

Quero saber da vida alheia,  
Sereia. 

O nariz guardem nos rosais, 
A língua no alto do Ipiranga 

Para cantar a liberdade.  
Saudade... 

Os olhos lá no Jaraguá 
Assistirão ao que há de vir, 
O joelho na Universidade, 

Saudade... 
As mãos atirem por aí, 

Que desvivam como viveram, 
As tripas atirem pro Diabo, 

Que o espírito será de Deus. 
Adeus. 

Disponível em <http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/mario01.htm>. Acesso em 20 fev. 
2015. 

 
Com base na leitura e nos seus conhecimentos, analise as afirmativas. 

I. O poema revela o desejo do poeta de morrer e ter seu corpo fragmentado, em um ritual 
de automutilação.  

II. De acordo com a notícia, vários aspectos da obra de Mário de Andrade serão temas de 
debate na Flip, que será realizada em Paraty, cidade muito retratada nos poemas do autor. 

III. O poema revela a identificação do autor com a cidade de São Paulo e a distribuição de seu 
corpo está ligada às experiências subjetivas do poeta. 

IV. De acordo com a notícia, a homenagem a Mário de Andrade na Flip tem como objetivo 
fazer a revisão e a releitura de seus textos, uma vez que a editora detentora dos direitos 
autorais, até o momento, não tem contribuído para a divulgação de suas obras.  
 

Está correto o que se afirma somente em 
 

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

 

Comentários. 
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I – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Não há nenhum verso que indique o desejo de morte e de automutilação. O poeta 

expressa sua vontade de permanecer ligado a regiões da cidade. 

II – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. A cidade de Paraty não foi muito retratada na obra do autor, que era paulistano. 

III – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. Observa-se que a distribuição das partes do corpo sugerida pelo poeta tem ligação 

com as suas vivências em cada lugar da cidade. 

IV – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O texto não afirma que a editora atual não tem divulgado a obra do escritor. 

Alternativa correta: E. 

 

QUESTÃO 03 

Violência: inadequação e ineficiência dos presídios brasileiros. 

Leia a charge e o texto a seguir. 

 

 

Disponível em <http://www.diariodagardenia.com.br/2013_04_01_archive.html>. Acesso em 06 

nov. 2014. 

ACNUDH condena violência em presídios brasileiros 

O Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH) condenou a violência ocorrida nesta semana em distintos presídios brasileiros. 
Na Penitenciária Estadual de Cascavel, no Paraná, pelo menos cinco presos foram mortos durante uma 
rebelião. Informações indicam que duas das vítimas teriam sido decapitadas e mais duas foram jogadas 
do telhado do presídio.  
Em Minas Gerais, dois motins acabaram com outro preso morto e dezenas de feridos. Além disso, 
autoridades revelaram que mais um homem foi morto no complexo penitenciário de Pedrinhas, no 
Maranhão.  
“Pedimos às autoridades competentes uma apuração rápida, imparcial e efetiva dos fatos e das causas 
das revoltas, e que os responsáveis pelos crimes respondam na justiça”, comentou o Representante do 
ACNUDH, Amerigo Incalcaterra. 
“Ficamos consternados com o nível de violência observado recentemente nos presídios brasileiros. Não 
é admissível que, no Brasil, a violência e as mortes dentro das prisões sejam percebidas como normais 
e cotidianas”, disse Incalcaterra. 

http://2.bp.blogspot.com/-J4zEUTMY2-Y/UXVdNXr6vhI/AAAAAAAAG8k/VFqZ71Wr040/s1600/Malvados+-+Sistema+Penal.jpg
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Além disso, ele instou as autoridades brasileiras a adotarem medidas para prevenir a violência nas 
unidades prisionais. “Superlotação, condições penitenciárias inadequadas, torturas e maus-tratos contra 
detentos são uma realidade em muitos presídios do Brasil, e isso também contribui com  a violência e 
constitui grave violação aos direitos humanos”, apontou o Representante do Escritório na América do 
Sul. 
“O país deve reformar seu sistema penitenciário, incluindo pelo menos uma revisão integral da política 
criminal brasileira e do uso excessivo da privação de liberdade como punição a crimes”, concluiu 
Incalcaterra. 
 
 

Disponível em <http://acnudh.org/pt-br/2014/08/21813/>. Acesso em 06 nov. 2014 (com adaptações). 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 

 

I. A charge evidencia a inadequação do sistema prisional brasileiro e sugere a aplicação de penas 
alternativas. 

II. Segundo Amerigo Incalcaterra, os motins e as rebeliões têm estreita relação com a 
inadequação das unidades prisionais brasileiras. 

III. De acordo com o ACNUDH, a impunidade contribui com o aumento da violência no Brasil. 
 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa III está correta.      
 
Comentários. 

I – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. A charge não propõe penas alternativas. Há um comentário irônico sobre a falta 

de eficiência do sistema prisional brasileiro. 

II – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. No texto, há a declaração do representante do ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, 

que culpa a superlotação e as más condições de vida nas prisões pelas revoltas. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O texto não aborda a impunidade.  

Alternativa correta: B. 

 

 

QUESTÃO 04 
 

Meio ambiente: emissões de gases e efeito estufa. 

Leia o texto a seguir. 

EUA e China anunciam acordo para reduzir emissão de gases poluentes 
 

Os presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, assinaram nesta quarta-feira 

(12.11.2014) em Pequim um acordo para a luta contra a mudança climática, que incluirá reduções de 

suas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. 

http://g1.globo.com/topico/barack-obama.html
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A iniciativa constitui o primeiro anúncio de corte das emissões de gases poluentes por parte da China e 

mais um pelos EUA. 

Pelo acordo, os EUA pretendem cortar entre 26% e 28% as emissões de gases em até 11 anos, ou seja, 

até 2025, o que representa um número duas vezes maior que as reduções previstas entre 2005 e 2020. 

Os chineses se comprometem a cortar as emissões até 2030, embora isso possa começar antes. Segundo 

o presidente chinês, até lá 20% da energia produzida no país vai ter origem em fontes limpas e 

renováveis. 

Estados Unidos e China representam juntos 45% das emissões planetárias de CO2, um dos gases 

apontado como culpado pela mudança climática. A União Europeia representa 11%. No mês passado, o 

bloco se comprometeu a reduzir em pelo menos 40% as emissões até 2030, na comparação com os 

níveis de 1990.  

Disponível em <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/11/eua-e-china-anunciam-acordo-para-

reduzir-emissao-de-gases-poluentes.html>. Acesso em 14 nov. 2014 (com adaptações). 

 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. O comprometimento da China em reduzir as emissões de poluentes até 2030 significa que a 
poluição proveniente do país continuará em crescente aumento por mais uma década. 

II. Apesar da importância do acordo entre Estados Unidos e China, a União Europeia será 
responsável por um corte maior nos volumes de gases poluentes emitidos do que o corte dos 
dois países, uma vez que reduzirá 40% das emissões. 

III.  Se Estados Unidos e China, juntos, cumprirem a meta de cortar 28% da emissão dos gases 
poluentes, eles serão responsáveis por 27% das emissões planetárias em 2025. 
 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas a afirmativa I está correta. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa III está correta.  

 
Comentários. 

I – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O texto não afirma que a poluição proveniente dos gases emitidos pelos chineses 

continuará em crescimento até a data estipulada no acordo. A informação é de que “os chineses 

se comprometem a cortar as emissões até 2030, embora isso possa começar antes”. 

II – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O texto afirma que EUA e China são responsáveis por quase metade das emissões 

de poluentes no mundo. Assim, mesmo que a Europa tenha uma redução percentual maior das 

emissões de gases, o impacto não será o mesmo do provocado pela redução da emissão de gases 

dos dois países. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Porcentagens são valores relativos, que dependem do valor total sobre o qual são 

aplicadas. A redução de 28% na emissão de gases seria calculada com base no volume de gases 

emitidos pelos dois países, e não sobre o total das emissões planetárias. 

http://g1.globo.com/topico/china/
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Alternativa correta: A. 

 

QUESTÃO 05 

 

Violência: celulares e o registro do cotidiano. 

 

Leia o texto e analise as afirmativas a seguir. 

O celular se torna uma arma dos cidadãos contra a impunidade 

Raquel Seco 

 

A polícia começou dizendo que o tiro que matou Carlos Augusto Braga na quinta-feira passada foi acidental. 
Poucas horas depois dos distúrbios no bairro da Lapa (São Paulo), desencadeados por uma operação contra a 

pirataria, a polícia se viu obrigada a retificar: o agente disparou contra a cabeça do vendedor ambulante de 30 

anos quando este tentou tomar dele um spray de pimenta. Várias pessoas gravaram a cena. Os telefones celulares 
tornaram-se uma arma dos brasileiros contra a impunidade, especialmente das forças de segurança. A ONG Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública registrou 1.890 mortes em operações policiais em 2012, atribuídas 

“rotineiramente” a tiroteios com grupos criminosos. 
O que aconteceria se ninguém tivesse filmado? Em 2013, 75,5% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade 

tinham um telefone celular, 5% a mais que no ano anterior, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística.  

Em 2012, Paulo Batista do Nascimento, de 25 anos, morreu em São Paulo depois de ser atingido por vários disparos 

da polícia. Um vizinho filmou-o sendo retirado de casa sob a acusação de ter participado em um assalto. Em dado 
momento, um policial se posiciona para atirar. Ouve-se um disparo e, quando a câmera volta a mostrar a rua, a 

viatura está indo embora. Os quatro policiais acusados foram absolvidos no mês passado. 
Em fevereiro, o país ficou chocado com a imagem de um adolescente agredido e acorrentado a um poste no Rio de 

Janeiro. Alguns vizinhos o castigaram por supostos roubos no bairro e produziram uma imagem especialmente 

dolorosa para uma nação que pôs fim à escravidão em 1888. Yvonne Bezerra de Melo, a mulher de 66 anos que 
alertou as autoridades, recebeu uma enxurrada de insultos nas redes sociais por ajudar “um delinquente”. 

Cláudia Silva Ferreira, faxineira de 38 anos, morreu em 16 de março deste ano atingida por uma bala perdida em 

uma favela do Rio de Janeiro. A viatura policial que a levava para o hospital arrastou seu corpo pendurado no 
porta-malas por 250 metros. Um motorista gravou tudo. O escândalo foi enorme. Seis policiais acusados de matá-

la já haviam retornado ao trabalho em julho, embora em funções longe das ruas, de acordo com o jornal O Globo. 
Há algumas semanas, em um centro comercial de São Paulo, a polícia abordou dois jovens negros por suspeitar 

que tinham roubado uma loja de roupas. Até chegar o momento em que a dona do comércio defendeu os dois, 

confirmando que haviam pagado por tudo o que tinham na sacola. Dezenas de pessoas gravaram a cena para 
deixar claro o que estava acontecendo, enquanto uma multidão se reuniu para gritar em defesa dos jovens. Os 

garotos e o pai deles denunciaram o comportamento da polícia. 
A onda de linchamentos na América Latina também chegou ao Brasil. Em abril, durante a febre de execuções 

populares, o sociólogo José de Souza Martins dizia ao EL PAÍS: “Três anos atrás, eram três ou quatro por semana. 

Depois das manifestações de junho (de 2013), passaram a uma média de uma tentativa por dia. Hoje temos mais 
de uma tentativa por dia”. Um jovem de 24 anos foi espancado até a morte por vizinhos dentro do hospital onde 

era examinado para determinar se ele havia estuprado um menor. Uma pessoa filmou dezenas de pessoas invadindo 

o centro médico. No total, 24 pessoas estão sendo investigadas. 
O presídio do Maranhão, que enfrenta problemas de corrupção, superlotação e insegurança, chamou a atenção da 

mídia novamente quando o jornal Folha de S. Paulo publicou o vídeo, extremamente violento, no qual três 
prisioneiros apareciam decapitados. 

Disponível em <http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/21/sociedad/1411333593_390676.html>. 
Acesso em 24 set. 2014. 

 
I. As imagens captadas por celulares, de acordo com o texto, podem ser uma arma para os cidadãos se 

defenderem da arbitrariedade do poder público. 

II. De acordo com o texto, os celulares têm contribuído para a redução da violência no Brasil. 

III. As imagens gravadas serviram de prova em 1.890 mortes ocorridas em operações policiais em 2012. 

 

É correto o que se afirma apenas em 

 

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



 
 1º Simulado Institucional Enade 

Comentários. 

I – Afirmativa correta.  

JUSTIFICATIVA. O texto cita vários casos em que o registro com o celular serviu de prova para 

revelar crimes e arbitrariedades do poder estatal. 

II – Afirmativa incorreta.  

JUSTIFICATIVA. O texto não cita redução da violência, muito menos provocada pelo uso do 

celular. A matéria apenas indica o celular como uma ferramenta de defesa dos cidadãos. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Esse número refere-se às mortes ocorridas em operações policiais em 2012. 

Alternativa correta: A. 

 

QUESTÃO 06 

 

Taxa de emprego  

 

As taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e por políticas 
de governo que contemplam a inclusão no mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta 
variações das taxas percentuais de emprego das mulheres em alguns países, no período de 2000 
a 2011. 
 

 
Disponível em: <http://www.ocde-ilibrary.org> Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado) 

 
Com base nesse gráfico, conclui-se que, de 2000 a 2011, a taxa de emprego para as 
mulheres 

a) manteve-se constante na Itália. 

b) manteve-se crescente na França e no Japão. 

c) atingiu, na Grã-Bretanha, seu valor máximo em 2011. 

d) aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. 

http://www.ocde-ilibrary.org/
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e) manteve-se superior a 60%*** no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. 
 

Comentários. 

*** Na alternativa “e” deveria constar 65%, diferentemente dos 60% da prova impressa. Nessa 

configuração, a letra “d”, portanto, seria a única alternativa correta. Contudo, caso você tenha 

marcado qualquer a letra “d” ou “e”, sua resposta estará correta. *** 

 

a) – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. A taxa de emprego apresentou variação entre o período mencionado, além de 

registrar crescimento. 

b) – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA.  As taxas dos dois países apresentaram, no período mencionado, pelo menos um 

intervalo de estabilização, isto é, de taxa constante. 

c) – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. Na Grã-Bretanha o valor máximo foi atingido em 2008. 

d) – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. A taxa da Alemanha apresentou aumento efetivamente superior aos demais, algo 

próximo de 9%. 

e) – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. As taxas nos países mencionados não foram inferiores a 60%. 

 

QUESTÃO 07 

 

Sustentabilidade: energia eólica. 

Leia o texto a seguir. 

Energia eólica no Brasil 

No início da década de 2000, uma grande seca no Brasil diminuiu o nível de água nas barragens 

hidrelétricas do país, causando uma grave escassez de energia. A crise, que devastou a economia do 

país e levou ao racionamento de energia elétrica, ressaltou a necessidade urgente do país em diversificar 

suas fontes de energia. 

(...) A primeira turbina de energia eólica do Brasil foi instalada em Fernando de Noronha em 1992. Dez 

anos depois, o governo criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 

para incentivar a utilização de outras fontes renováveis, como eólica, biomassa e Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs).  

(...) Desde a criação do Proinfa, a produção de energia eólica no Brasil aumentou de 22MW em 2003 

para cerca de 1000MW em 2011 (quantidade suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 400 mil 

residências).  

(...) Segundo o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, publicado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 

da Eletrobrás, o território brasileiro tem capacidade para gerar cerca de 140GW. 
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O potencial de energia eólica no Brasil é mais intenso de junho a dezembro, coincidindo com os meses 

de menor intensidade de chuvas, ou seja, nos meses em que falta chuva é exatamente quando venta 

mais! Isso coloca o vento como uma grande fonte suplementar à energia gerada por hidrelétricas, a 

maior fonte de energia elétrica do país. Durante esse período podem-se preservar as bacias hidrográficas 

fechando ou minimizando o uso das hidrelétricas. O melhor exemplo disto é na região do Rio São 

Francisco. Por essa razão, esse tipo de energia é excelente contra a baixa pluviosidade e a distribuição 

geográfica dos recursos hídricos existentes no país. 

A maior parte dos parques eólicos se concentra nas regiões nordeste e sul do Brasil. No entanto, quase 

todo o território nacional tem potencial para geração desse tipo de energia. 

Disponível em <http://evolucaoenergiaeolica.wordpress.com/energia-eolica-no-brasil/>. Acesso em 05 

nov. 2014 (com adaptações). 

Com base na leitura, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 
 

I. De acordo com o texto, a energia eólica é uma alternativa viável para atender à demanda 
de cidades com até 400 mil habitantes. 

II. Em 2011, a energia eólica gerada no Brasil foi de menos de 1% do potencial eólico do país. 
III. De 2003 a 2011, a produção de energia eólica cresceu 978%. 

 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta.  
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Comentários. 

I – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O texto afirma que a energia eólica gerada em 2011 era suficiente para atender 

a 400 mil residências, e não que se trata de uma alternativa para cidades de até 400 mil habitantes. 

II – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. De acordo com o texto, o Brasil tem capacidade para produzir 140GW de energia 

eólica e, em 2011, produziu 1000MW, o que equivale a 1GW. Assim, a produção foi de menos de 

1% do potencial. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. No período, houve aumento de 978MW, o que equivale a um crescimento de 

4445%. Chega-se a esse valor, com os seguintes cálculos: 978/22= 44,45 e 44,45x 100% = 

4445%.  

Alternativa correta: B. 

 

QUESTÃO 08 

 

Educação: ensino de inglês. 

Leia o texto a seguir. 

Nível de inglês dos brasileiros já não é péssimo – é só ruim 
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O Brasil conquistou apenas o 38º lugar dentre as 60 nações cujos cidadãos foram avaliados em sua 
capacidade de se comunicar na língua inglesa. Segundo o Índice de Proficiência em Inglês (EPI) 2013, 
elaborado pela empresa de educação internacional Education First (EF), o país se enquadra hoje na 
categoria de nível "baixo". 
Pode não parecer bom, mas é uma evolução sobre os resultados do ano passado, quando o Brasil 
ficou na 46ª posição e os brasileiros foram classificados com proficiência "muito baixa" - entre os piores 
do mundo, portanto. 
O primeiro lugar do ranking este ano ficou com a Suécia, seguida da Noruega e Holanda. Entre 
os BRICS, o Brasil foi o que menos evoluiu de 2011 para cá, crescendo apenas 2,8%, enquanto Índia 
e Rússia melhoraram 7% e 5,3%, respectivamente. 
O avanço nacional entre um ano e outro não é suficiente para acompanhar a importância econômica 
do país, segundo o relatório.  
"Enquanto o inglês dos adultos brasileiros melhorou nos últimos seis anos, seu progresso não 
corresponde à magnitude do desenvolvimento econômico do Brasil no mesmo período", afirma o 
documento. 
De acordo com o Ibope, cerca de 80% dos brasileiros de classe média afirmam não falar nenhuma 
língua estrangeira, o que interfere diretamente na competitividade brasileira diante dos pares 
internacionais.  
Correndo atrás 
O relatório reconhece que, percebendo essa defasagem, o governo brasileiro e o setor privado 
iniciaram programas de educação importantes nos últimos anos. No entanto, como esses investimentos 
têm como alvo crianças e estudantes universitários, seus resultados ainda não são evidentes na 
melhoria da proficiência dos adultos. 
Um exemplo é o Ciência sem Fronteiras, promovido pelo governo federal, que pretende fechar 2014 
com 100 mil bolsas para alunos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática passarem um ano em 
universidades internacionais. 
Além disso, como muitos estudantes que se aplicavam para concorrer às bolsas tinham níveis de inglês 
muito baixos, o governo criou o programa Inglês sem Fronteiras, um curso online para ajudar mais 
estudantes a aprenderem a língua global.  
O relatório destaca ainda que com a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 e dos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, as cidades já iniciaram sua preparação para atender turistas e 
atletas, o que deve afetar a nota do país nos próximos rankings. 
Para produzir o EPI 2013, a EF Education First avaliou gramática, vocabulário, leitura e compreensão 
de 750 mil adultos em 60 países. 
Disponível em <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/nivel-de-ingles-do-brasileiro-melhora-mas-

ainda-e-baixo>. Acesso em 13 nov. 2014. 
 

Com base na leitura e nos seus conhecimentos, analise as afirmativas e assinale a 

alternativa correta. 

I. Embora tenha subido oito posições no ranking do Índice de Proficiência em Inglês da empresa 
Education First, o Brasil continua na categoria de nível de proficiência “muito baixo”.  

II. Países como Noruega, Suécia e Holanda apresentam resultados muito bons porque a língua 
inglesa é o idioma materno dos habitantes desses países. 

III. Segundo o texto, o nível de melhora na proficiência da língua inglesa superou as expectativas, 
ficando acima do desempenho econômico registrado no mesmo período, de 2012 a 2013.  

IV. O programa de educação Ciência sem Fronteiras é uma política pública que pode estimular 
brasileiros a melhorarem o conhecimento da língua inglesa. 
 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 
e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.      
 

Comentários. 

I – Afirmativa incorreta. 
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JUSTIFICATIVA. O nível de proficiência da língua inglesa no Brasil subiu e o país passou da 

categoria de proficiência “muito baixa” para “baixa”. 

II – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. O inglês não é idioma materno nesses países e, além disso, o texto não faz 

qualquer menção às línguas maternas. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. De acordo com o texto, o desempenho econômico ficou acima do desempenho 

em língua. 

IV – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. O programa Ciência sem Fronteiras pode contribuir para a melhora do nível de 

proficiência da língua inglesa à medida que os bolsistas precisam saber inglês para estudar em 

alguns países do exterior.  

Alternativa correta: D. 


