
SIMULADO

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1) Verifique se, além do simulado

das respostas. 

2) As questões estão assim distribuídas:

• 05 questões específicas

• 10 questões de núcleo comum

• 05 questões de conhecimentos gerais

• 01 questão de conhecimentos gerais discursiva

3) No Cartão de Resposta escreva seu nome, RA e Turma.

4) Há apenas uma resposta certa por questão e o Cartão de Respostas não pode

5) Use caneta esferográfica para marcar as respostas das questões de múltipla escolha. 

6) Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com 

eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de q

7) Não deixe nenhum material ou bolsa sobre a mesa.

8) Você terá duas horas e meia para responder às questões de múltipla escolha. 

9) Quando terminar, entregue 

10) Após o início da aplicação da prova

uma hora.  

“... a vontade de vencer, o desejo de sucesso, a vontade de atingir seu pleno potencial, estas 

são as chaves que 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

 

do simulado, você recebeu o Cartão de Respostas, destinado à transcrição 

As questões estão assim distribuídas: 

questões específicas 

10 questões de núcleo comum 

05 questões de conhecimentos gerais 

01 questão de conhecimentos gerais discursiva 

No Cartão de Resposta escreva seu nome, RA e Turma. 

Há apenas uma resposta certa por questão e o Cartão de Respostas não pode 

Use caneta esferográfica para marcar as respostas das questões de múltipla escolha. 

Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com 

eles; não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

Não deixe nenhum material ou bolsa sobre a mesa. 

Você terá duas horas e meia para responder às questões de múltipla escolha. 

Quando terminar, entregue a prova e o seu Cartão de Respostas ao professor. 

Após o início da aplicação da prova, você deverá permanecer na sala de aula por no mínimo

a vontade de vencer, o desejo de sucesso, a vontade de atingir seu pleno potencial, estas 

são as chaves que irão abrir a porta para a excelência pessoal

 

MECATRÔNICA  

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

, você recebeu o Cartão de Respostas, destinado à transcrição 

 ser rasurado. 

Use caneta esferográfica para marcar as respostas das questões de múltipla escolha.  

Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com 

ualquer espécie.  

Você terá duas horas e meia para responder às questões de múltipla escolha.  

.  

você deverá permanecer na sala de aula por no mínimo 

 

Bom Simulado. 

Equipe ENADE 

 

 

 

a vontade de vencer, o desejo de sucesso, a vontade de atingir seu pleno potencial, estas 

abrir a porta para a excelência pessoal...”. 

Confúcio 

 

 

 

 

 



QUESTÕES DE NÚCLEO ESPECÍFICO

01. Analise as sentenças abaixo 
 

I. A mecanização consiste simplesmente no uso de 
máquinas para realizar um trabalho, 
assim o esforço físico do homem. 

II. A automação possibilita fazer um trabalho por meio 
de máquinas controladas automaticamente, capazes 
de se regularem sozinhas. 

III. A engenharia mecatrônica tem origem a partir da 
junção de três grandes áreas: elétri
informática. 

Assinale a afirmativa correta: 

a) Todas as sentenças são verdadeiras
b) Todas as sentenças são falsas 
c) A sentença I e a III são verdadeiras e a sentença II é 

falsa 
d) A sentença III é falsa e as demais são verdadeiras
e) Somente a I é verdadeira 

 
02. Em uma industria plástica, utiliza-se um grupo de sensores de 
temperatura de coeficiente positivo (PTC), da Microtherm® para o 
monitora e controlar a temperatura do plástico e seus derivados. Este 
dispositivo apresenta uma resposta adequada ao processo. Sabendo 
que o PTC pertence ao grupo de sensores de temperatura por 
contato, mais precisamente: 

a) termopares 
b) termoresistores 
c) fototransistores 
d) fotocélula 
e) n.d.a. 

 
03. O driver de potência tem a função de acionar um dispositivo, cuja 
corrente elétrica é alta, para este dispositivo, utilizamos um 
de junção bipolar (TBJ), o qual é utilizado como chave:

 

a) quando trabalha entre as regiões de corte e saturação

b) quando trabalha acima da região de saturação

c) quando trabalha abaixo da região de corte 

d) quando trabalha em deplexão 

e) itens b e c estão corretos 

04. Leia com atenção as afirmações a seguir: 
 
I - O movimento da cancela é realizado por um motor com dois 
sentidos de rotação. Não existem sensores que permitem identificar 
se a cancela está totalmente aberta ou totalmente fechada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES DE NÚCLEO ESPECÍFICO 

A mecanização consiste simplesmente no uso de 
máquinas para realizar um trabalho, substituindo 

 
A automação possibilita fazer um trabalho por meio 
de máquinas controladas automaticamente, capazes 

A engenharia mecatrônica tem origem a partir da 
junção de três grandes áreas: elétrica, mecânica e 

Todas as sentenças são verdadeiras 

A sentença I e a III são verdadeiras e a sentença II é 

A sentença III é falsa e as demais são verdadeiras 

se um grupo de sensores de 
temperatura de coeficiente positivo (PTC), da Microtherm® para o 
monitora e controlar a temperatura do plástico e seus derivados. Este 

ao processo. Sabendo 
que o PTC pertence ao grupo de sensores de temperatura por 

de potência tem a função de acionar um dispositivo, cuja 
corrente elétrica é alta, para este dispositivo, utilizamos um transistor 

como chave: 

a) quando trabalha entre as regiões de corte e saturação 

trabalha acima da região de saturação 

 

O movimento da cancela é realizado por um motor com dois 
dos de rotação. Não existem sensores que permitem identificar 

se a cancela está totalmente aberta ou totalmente fechada. 

II - Um sensor de barreira identifica se o veículo passou pela cancela. 
A cancela deve fechar automaticamente ao 
já passou. Uma vez fechada a cancela, ela somente deverá ser 
aberta com a autorização do operador.
 
III - Ao fechar a cancela, o sensor de barreira deve ser observado. Se 
algum obstáculo invadir a linha do sensor, a cancela deve 
fechar.  
 
Selecione a seguir, a opção  que representa a descrição de uma 
análise segura utilizando dispositivos microcontrolados.
 
a) A afirmativa I está correta 
b) A afirmativa II está correta 
c) A afirmativa III está correta 
d) As afirmativas I e II estão corretas
e) As afirmativas II e III estão corretas

 
05.  Uma empresa fabricante de escovas especiais utilizadas para 
limpeza pesada de máquinas e equipamentos industriais fabricava 
640 unidades/dia com a utilização de 5420 empregados, desses 
1700 eram mulheres e o restante eram homens, trabalhando 8 horas 
por dia. Após melhorias no processo produtivo, proporcionados pelo 
setor de qualidade e de produção, todas as mulheres foram 
remanejadas para outras funções, deixando, portanto de executar o 
trabalho produtivo, e os homens (todos) passaram por intenso 
treinamento para aperfeiçoamento de suas funções. Dessa forma, a 
empresa passou a fabricar 768 unidades/dia com a utilização da mão 
de obra masculina somente, no mesmo período de 8 horas por dia. 
Com base nestes dados, pode-
da produtividade da mão de obra na operação de fabricação das 
escovas foi de: 

a) ~74,9%, 

b) ~56,9%. 

c) ~11,8%. 

d) ~20,6%. 

e) ~45,7%. 

QUESTÕES DE NÚCLEO COMUM

6. Um sistema de radar é programado 
automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por 
uma avenida, onde passam em média 300veículos por hora, sendo 
55 km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico 
dos registros do radar permitiu a elaboração da
percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada.

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de:

(A) 35 km/h 
(B) 44 km/h 
(C) 55 km/h 

 

Um sensor de barreira identifica se o veículo passou pela cancela. 
A cancela deve fechar automaticamente ao identificar que o veículo 
já passou. Uma vez fechada a cancela, ela somente deverá ser 
aberta com a autorização do operador.  

Ao fechar a cancela, o sensor de barreira deve ser observado. Se 
algum obstáculo invadir a linha do sensor, a cancela deve parar de 

Selecione a seguir, a opção  que representa a descrição de uma 
análise segura utilizando dispositivos microcontrolados. 

e II estão corretas 
e) As afirmativas II e III estão corretas 

Uma empresa fabricante de escovas especiais utilizadas para 
limpeza pesada de máquinas e equipamentos industriais fabricava 
640 unidades/dia com a utilização de 5420 empregados, desses 

0 eram mulheres e o restante eram homens, trabalhando 8 horas 
por dia. Após melhorias no processo produtivo, proporcionados pelo 
setor de qualidade e de produção, todas as mulheres foram 
remanejadas para outras funções, deixando, portanto de executar o 

balho produtivo, e os homens (todos) passaram por intenso 
treinamento para aperfeiçoamento de suas funções. Dessa forma, a 
empresa passou a fabricar 768 unidades/dia com a utilização da mão 
de obra masculina somente, no mesmo período de 8 horas por dia. 

-se afirmar que o aumento aproximado 
da produtividade da mão de obra na operação de fabricação das 

QUESTÕES DE NÚCLEO COMUM 

Um sistema de radar é programado para registrar 
automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por 
uma avenida, onde passam em média 300veículos por hora, sendo 
55 km/h a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico 

radar permitiu a elaboração da distribuição 
percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. 

 

A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é de: 



(D) 76 km/h 
(E) 85 km/h 

7. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista 
gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de 
vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, 
respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 fo

 

 

 

 

 

 

a) março e abril. 
b) março e agosto. 
c) agosto e setembro. 
d) junho e setembro. 
e) junho e agosto.  
 

8. (ENEM -2009) Na atual estrutura social, o abastecimento de água 
tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de 
doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre 
com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de 
tratamento capazes de oferecer o volume de água necessário para o 
abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água.
 
 
 
No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção 
do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, 
nas etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 2 e 5 
(B) 2 e 4 
 
 
 
 

à vista do público o 
gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de 
vendas (em Reais) de certo medicamento ao longo do ano de 2011.  
De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, 
respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram 

2009) Na atual estrutura social, o abastecimento de água 
tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de 

Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre 
com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de 
tratamento capazes de oferecer o volume de água necessário para o 
abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. 

de tratamento de água apresentado na figura, a remoção 
do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, 

(C) 3 e 4 
(D) 1 e 5 
(E)1 e 3 
 

9. Para a 
determinação da 
rotação com que 
a ferramenta fresa 
irá trabalhar, 
precisamos 
realizar um 
cálculo ou por 
intermédio de um 
gráfico, onde 
sabendo-se qual a 
velocidade de 
corte da 
ferramenta e 
diâmetro de 
material podemos 
identificar qual a 
rotação 
adequada. 

Determinar para 
uma ferramenta 
fresa de aço 
rápido com 
velocidade de 
corte Vc = 
30m/min, onde a mesma irá usinar um material de Aço ABNT 1010 
com diâmetro de 120mm. Qual será a rpm ideal para operação?

a) (  ) 500 rpm; 
b) (  ) 355 rpm; 
c) (  ) 16 rpm; 
d) (  ) 180 rpm; 
e) (  ) 90 rpm.  

10. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em 
meados de setembro. O gelo do mar atua como o sistema de 
resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao 
espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz 
solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento 
crescente do gelo. 

Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir 
que houve maior aquecimento global em
A) 1995. 
B) 1998. 
C) 2000. 
D) 2005. 
E) 2007. 

 

30m/min, onde a mesma irá usinar um material de Aço ABNT 1010 
com diâmetro de 120mm. Qual será a rpm ideal para operação? 

começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em 
meados de setembro. O gelo do mar atua como o sistema de 
resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao 
espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz 

o aquecimento do Ártico, ocasionando derretimento 

 

Com base no gráfico e nas informações do texto, é possível inferir 
que houve maior aquecimento global em 



 

11. Os gráficos acima (volume de vendas e lucro unitário)  mostram a 
evolução do ciclo de vida de um produto no mercado, dividido em 4 
etapas: introdução (market development); crescimento (
maturidade (maturity) e declínio (decline). Com base apenas na 
análise desses gráficos, assinale a opção correta. 

(A) O pico do volume de vendas ocorre na etapa de

crescimento. 

(B) O produto começa a dar lucro para a empresa no início da etapa 
de maturidade. 

(C ) O lucro total com o produto é crescente na primeira metade da 
etapa de crescimento. 

(D) O pico do lucro unitário ocorre na etapa de maturidade.

(E) O produto começa a dar prejuízo para a empresa no início da 
etapa de declínio. 

12. O gráfico apresenta o percentual de energia renovável em vários 
países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Agência Internacional de Energia, Consultoria Legislativa. 
Câmara dos Deputados. Fev.2005 (adaptado) 
Com base na análise do gráfico acima, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
 
a) a parcela dos Estados Unidos, em termos de percentual de 
energia renovável, é menor que a média dos países europeus 
listados. 
b) A parcela do Brasil, termos de percentual de energia renovável, é 
maior que o triplo da média mundial 
c) A média das parcelas do percentual de energia renovável da 
Argentina e Austrália é menor que a média dos países
listados. 
d) Nos países listados, a soma dos percentuais de energia renovável 
é menor do que a média mundial. 

 

de vendas e lucro unitário)  mostram a 
evolução do ciclo de vida de um produto no mercado, dividido em 4 

); crescimento (growth), 
). Com base apenas na 

 

(A) O pico do volume de vendas ocorre na etapa de 

(B) O produto começa a dar lucro para a empresa no início da etapa 

(C ) O lucro total com o produto é crescente na primeira metade da 

(D) O pico do lucro unitário ocorre na etapa de maturidade. 

(E) O produto começa a dar prejuízo para a empresa no início da 

. O gráfico apresenta o percentual de energia renovável em vários 

Internacional de Energia, Consultoria Legislativa. 

Com base na análise do gráfico acima, assinale a afirmativa 

a) a parcela dos Estados Unidos, em termos de percentual de 
média dos países europeus 

b) A parcela do Brasil, termos de percentual de energia renovável, é 

c) A média das parcelas do percentual de energia renovável da 
Argentina e Austrália é menor que a média dos países europeus 

d) Nos países listados, a soma dos percentuais de energia renovável 

e) Nos países listados, a média dos seus percentuais de energia 
renovável é maior do que a média mundial.
 

13. O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta 
profissional em corridas de longa distância como a maratona(42,2 
km), a meia-maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. Para saber 
uma aproximação do intervalo de tempo a mais
completar uma corrida devido ao
utilizam os dados apresentados na tabela e no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 
63 kg e com altura igual a 1,59m, que tenha corrido uma 
meiamaratona,pode estimar que, em condições de peso ideal, teria 
melhorado seu tempo na prova em

(A) 0,32 minuto.  
(B) 0,67 minuto. 
(C) 1,60 minuto. 
(D) 2,68 minutos.  
(E) 3,35 minutos. 

14. Por ser de circulação fechada, a quantidade total de água da 
Terra permanece constante. Estima
planeta seja de aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos, 
distribuídos conforme apresentado no gráfico.

 

 

e) Nos países listados, a média dos seus percentuais de energia 
renovável é maior do que a média mundial. 

prejudicar o desempenho de um atleta 
profissional em corridas de longa distância como a maratona(42,2 

maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. Para saber 
uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para 
completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas 
utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico: 

 

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 
63 kg e com altura igual a 1,59m, que tenha corrido uma 

estimar que, em condições de peso ideal, teria 
melhorado seu tempo na prova em 

Por ser de circulação fechada, a quantidade total de água da 
Terra permanece constante. Estima-se que o volume de água  do 
planeta seja de aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos, 
distribuídos conforme apresentado no gráfico. 

 



Com base nas informações do texto, da figura e do gráfico 
apresentados, avalie as afirmações abaixo. 

I. Da quantidade total de água doce da Terra, 87% 
encontram-se no lagos. 

II. No ciclo hidrológico, existem quatro locais onde ocorre o 
armazenamento da água, sendo que cerca de um terço do 
volume total está no subsolo. 

III. O volume de água doce retida nas camadas de gelo e 
geleiras é maior d que 25 milhões de quilômetros cúbicos.

IV. Os rios representam 0,00018% do volume total de água do 
planeta. 

São corretas apenas as afirmações 

(A) I e II 

(B) I e III 

(C)  II e III 

(D)  II e IV 

(E)  III e IV 

15. Apesar do progresso verificado nos últimos anos, o Brasil 
continua sendo um país em que há uma grande desigualdade de 
renda entre os cidadãos. Uma forma de se constatar este fato é por 
meio da Curva de Lorenz, que fornece, para cada valor de x entre 0 e 
100, o percentual da renda total do País auferido pelos x% de 
brasileiros de menor renda. Por exemplo, na Curva de Lorenz para 
2004, apresentada ao lado, constata-se que a renda total dos 60% de 
menor renda representou apenas 20% da renda total. De acordo com 
o mesmo gráfico, o percentual da renda total correspondente 
20% de maior renda foi, aproximadamente, igual a:

 
a) 20%. 
b) 40%. 
c) 50%. 
d) 60%. 
e) 80%. 

11.  

 
 
 
 
 

 

 

Com base nas informações do texto, da figura e do gráfico 

de água doce da Terra, 87% 

No ciclo hidrológico, existem quatro locais onde ocorre o 
armazenamento da água, sendo que cerca de um terço do 

O volume de água doce retida nas camadas de gelo e 
maior d que 25 milhões de quilômetros cúbicos. 

Os rios representam 0,00018% do volume total de água do 

Apesar do progresso verificado nos últimos anos, o Brasil 
inua sendo um país em que há uma grande desigualdade de 

renda entre os cidadãos. Uma forma de se constatar este fato é por 
meio da Curva de Lorenz, que fornece, para cada valor de x entre 0 e 
100, o percentual da renda total do País auferido pelos x% de 

asileiros de menor renda. Por exemplo, na Curva de Lorenz para 
se que a renda total dos 60% de 

menor renda representou apenas 20% da renda total. De acordo com 
o mesmo gráfico, o percentual da renda total correspondente aos 
20% de maior renda foi, aproximadamente, igual a: 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

16. As mulheres quebradeiras de coco
Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem 
numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de 
coco assume o caráter de identidade coletiv
mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição 
e condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam 
em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela 
libertação dos babaçuais, pela auton
Passam a atribuir significados ao seu trabalho e as suas 
experiências, tendo como principal referência sua condição 
preexistente de acesso e uso dos recursos naturais.

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco

coco preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso Latino

de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado).
 

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é 
resultante da: 

a) constante violência nos babaçuais na confluência de terras 
maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, região 
com elevado índice de homicídios.

b) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das 
cidades e com pouco vínculo histórico com as áreas rurais do 
interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.

c) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais 
dos babaçus, causada pela construção de açudes particulares, 
impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos.

d) progressiva devastação das matas dos 
avanço da sojicultura nos chapadões do Meio

e) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso 
aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades.

17. Aumentar a eficiência na queima de combustível do
combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de 
qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa 
brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da 
matéria e que está presente no processo de ignição. A 
faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível 
gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por 
sua vez, faz o motor funcionar. 

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 22 jul. 
2010 (adaptado). 

No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta 
como fator limitante.  

a) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo não 
renovável, em algum momento estará esgotado.

b) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qua
rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal.

c) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição 
contínua dos movimentos exige que parte da energia seja 
transferida ao próximo ciclo.

d) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais f
provocam desgastes contínuos que com o tempo levam 
qualquer material à fadiga e ruptura.

e) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é 
necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com 
que se fazem os motores. 
 

 

 

 

 

E CONHECIMENTOS GERAIS 

. As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do 
Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua grande maioria, vivem 
numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de 
coco assume o caráter de identidade coletiva na medida em que as 
mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição 
e condição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam 
em movimentos de resistência e de luta pela conquista da terra, pela 
libertação dos babaçuais, pela autonomia do processo produtivo. 
Passam a atribuir significados ao seu trabalho e as suas 
experiências, tendo como principal referência sua condição 
preexistente de acesso e uso dos recursos naturais. 

ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, 
pela libertação do  

coco preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso Latino-
Americano  

de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado). 

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é 

babaçuais na confluência de terras 
maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, região 
com elevado índice de homicídios. 
falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das 
cidades e com pouco vínculo histórico com as áreas rurais do 

ior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. 
escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais 
dos babaçus, causada pela construção de açudes particulares, 
impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos. 
progressiva devastação das matas dos cocais, em função do 
avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-Norte brasileiro. 
dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso 
aos babaçuais localizados no interior de suas propriedades. 

. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a 
combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de 
qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa 
brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da 
matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da 
faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível 
gera o plasma que provoca a explosão liberadora de energia que, por 
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18. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um 
conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada 
noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra
 
a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os 

adornos próprios à vestimenta real. 
b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a 

vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o 
privado. 

c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do 
público a figura de um rei  

d) despretensioso e distante do poder político. 
e) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos 

trajes reais em relação aos de outros membros da corte.

19. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; 
mas a liberdade política não consiste nisso. Deve
presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A 
liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um 
cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais 
liberdade, porque os outros também teriam tal poder.

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova 
Cultural, 1997 (adaptado).

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz 
respeito 

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as 
decisões por si mesmo. 

b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade 
às leis. 

c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, 
livre da submissão às leis. 

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, 
desde que ciente das consequências. 

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus 
valores pessoais. 

20. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de 
informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da 
ilustração, a frase proferida recorre à: 

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede 
social” para transmitir a ideia que pretende veicular.

b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
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c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço d
população pobre e o espaço da população rica.

d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual 
rico. 

e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com 
a rede caseira de descanso da família.
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
DISCURSIVA

1. (ENADE 2011) A Educação a Distância (EaD) é a modalidade de 
ensino que permite que a comunicação e a construção do 
conhecimento entre os usuários envolvidos possam acontecer em 
locais e tempos distintos. São necessárias tecnologias cada vez
sofisticadas para essa modalidade de ensino não presencial, com 
vistas à crescente necessidade de uma pedagogia que se 
desenvolva por meio 
de novas relações de ensino-aprendizagem. O Censo da Educação 
Superior de 2009, realizado pelo MEC/INEP, aponta
expressivo do número de matrículas nessa modalidade. Entre
2004 e 2009, a participação da EaD na Educação Superior passou 
de 1,4% para 14,1%, totalizando 838 mil matrículas, das quais 50% 
em cursos de licenciatura. Levantamentos apontam ain
dos estudantes de EaD estão na pós
fora do seu estado de origem. Considerando as informações acima, 
enumere três vantagens de um curso a distância, justificando 
brevemente cada uma delas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS  - QUESTÃO 
DISCURSIVA 

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade de 
ensino que permite que a comunicação e a construção do 
conhecimento entre os usuários envolvidos possam acontecer em 
locais e tempos distintos. São necessárias tecnologias cada vez mais 
sofisticadas para essa modalidade de ensino não presencial, com 
vistas à crescente necessidade de uma pedagogia que se 

aprendizagem. O Censo da Educação 
Superior de 2009, realizado pelo MEC/INEP, aponta para o aumento 
expressivo do número de matrículas nessa modalidade. Entre 
2004 e 2009, a participação da EaD na Educação Superior passou 
de 1,4% para 14,1%, totalizando 838 mil matrículas, das quais 50% 
em cursos de licenciatura. Levantamentos apontam ainda que 37% 
dos estudantes de EaD estão na pós-graduação e que 42% estão 
fora do seu estado de origem. Considerando as informações acima, 
enumere três vantagens de um curso a distância, justificando 
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