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Coordenação do Ensino Médio 

5º TESTE QUINZENAL- 1ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas 
corretamente. 
a) trans-a-tlân-ti-co / fi-el / sub-ro-gar  
b) bis-a-vô / du-e-lo / fo-ga-réu  
c) sub-lin-gual / bis-ne-to / de-ses-pe-rar  
d) des-li-gar / sub-ju-gar / sub-scre-ver  
e) cis-an-di-no / es-pé-cie / a-teu 
 
2. Segundo as normas do vocabulário oficial, a separação silábica está 
corretamente efetuada em ambos os vocábulos das opções: 
a) to-cas-sem, res-pon-dia  
b) mer-ce-ná-ri-o, co-in-ci-di-am  
c) po-e-me-to, pré-dio  
d) ru-i-vo, pe-rí-o-do  
e) do-is, pau-sas 
 
3. Assinale a alternativa que não apresenta todas as palavras 
separadas corretamente. 
a) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi-lhões  
b) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta  
c) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia, i-ni-ci-ou  
d) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar-gu-men-tou  
e) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-tên-ti-co 
 
4. Dadas as palavras: Sub-ter-râ-neo / su-bes-ti-mar / trans-tor-no, 
constatamos que a separação silábica está correta: 
a) apenas nº 1;  
b) apenas nº 2;  
c) apenas nº 1 e 2;  
d) em todas as palavras  
e) apenas nº 1 e 3   
 
5. Dadas as palavras: tung-stê-nio / bis-a-vô / du-e-lo, constatamos que 
a separação silábica está correta: 
a) apenas nº 1  
b) apenas nº 2  
c) apenas nº 3  
d) em todas as palavras  
e) apenas nº 1 e 2 
 
6. Nas palavras alma, pinto e porque, temos, respectivamente: 
a) 4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.  
b) 5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.  
c) 4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas.  
d) 5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas.  
e) 4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 
 

LITERATURA [07-12]: 

Cena VI 
 
Maricota e os mesmos. 
Maricota, entrando, sempre receosa e olhando para todos os lados - Sr. 
Capitão!  
Capitão, chegando-se para ela - Desejei ver-te, e a fortuna ajudou-me. 
(Pegando-lhe na mão:) Mas que tens? Estás receosa! Teu pai?  
Maricota, receosa - Saiu.  
Capitão - Que temes então?  
Maricota adianta-se e como que procura um objeto com os olhos pelos 
cantos da sala - Eu? Nada. Estou procurando o gato...  

Capitão, largando-lhe a mão - O gato? E por causa do gato recebe-me 
com esta indiferença?  
Maricota, à parte - Saiu. (Para o Capitão:) Ainda em cima zanga-se 
comigo! Por sua causa é que eu estou nestes sustos.  
Capitão - Por minha causa?  
Maricota -Sim.  
Capitão - E é também por minha causa que procura o gato?  
Maricota - É, sim!  
Capitão - Essa agora é melhor! Explique-se...  
Maricota, à parte - Em que me fui eu meter! O que lhe hei-de dizer?  
Capitão - Então?  
Maricota - Lembra-se...  
Capitão - De quê?  
Maricota - Da... da... daquela carta que escreveu-me anteontem, em 
que me aconselhava que fugisse da casa de meu pai para a sua?  
Capitão - E o que tem?  
Maricota - Guardei-a na gavetinha do meu espelho, e como a deixasse 
aberta, o gato, brincando, sacou-me a carta; porque ele tem esse 
costume...  
Capitão - Oh, mas isso não é graça! Procuremos o gato. A carta estava 
assinada e pode comprometer-me. É a última vez que tal me acontece! 
(Puxa a espada e principia a procurar o gato.) 
Maricota, à parte, enquanto o Capitão procura - Puxa a espada! Estou 
arrependida de ter dado a corda a este tolo. (O Capitão procura o gato 
atrás de Faustino, que está imóvel; passa por  
diante e continua a procurá-lo. Logo que volta as costas a Faustino, 
este mia. O Capitão volta  
para trás repentinamente. Maricota surpreende-se.) 
Capitão - Miou!  
Maricota - Miou?!  
Capitão - Está por aqui mesmo. (Procura.)  
Maricota, à parte - É singular! Em casa não temos gato!  
Capitão - Aqui não está. Onde, diabo, se meteu?  
Maricota, à parte - Sem dúvida é algum da vizinhança. (Para o 
Capitão:) Está bom, deixe; ele aparecerá.  
Capitão - Que o leve o demo! (Para Maricota!) Mas procure-o bem até 
que o ache, para arrancar-lhe a carta. Podem-na achar, e isso não me 
convém. (Esquece-se de embainhar a espada.) Sobre esta mesma 
carta desejava eu falar-te.  
Maricota - Recebeu minha resposta?  
Capitão - Recebi, e a tenho aqui comigo. Mandaste-me dizer que 
estavas pronta a fugir para minha casa; mas que esperavas primeiro 
poder arranjar parte do dinheiro que teu pai está ajuntando, para te 
safares com ele. Isto não me convém. Não está nos meus princípios. 
Um moço pode roubar uma moça - é uma rapaziada; mas dinheiro... é 
uma ação infame!  
Maricota, à parte - Tolo!  
Capitão - Espero que não penses mais nisso, e que farás somente o 
que te eu peço. Sim?  
Maricota, à parte - Pateta, que não percebe que era um pretexto para 
lhe não dizer que não, e tê-lo sempre preso.  
Capitão - Não respondes?  
Maricota - Pois sim. (À parte:) Era preciso que eu fosse tola. Se eu 
fugir, ele não se casa. 53 
Capitão - Agora quero sempre dizer-te uma cousa. Eu supus que esta 
história de dinheiro era um pretexto para não fazeres o que te pedia.  
Maricota - Ah, supôs? Tem penetração!  
Capitão - E se te valias desses pretextos é porque amavas a...  
Maricota - A quem? Diga!  
Capitão - A Faustino. 
Maricota - A Faustino? (Ri às gargalhadas.) Eu? Amar aquele toleirão? 
Com olhos de enchova morta, e pernas de arco de pipa? Está 
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mangando comigo. Tenho melhor gosto. (Olha com ternura para o 
Capitão.)  
Capitão, suspirando com prazer - Ah, que olhos matadores! (Durante 
este diálogo Faustino está inquieto no seu lugar.)  
Maricota O Faustino serve-me de divertimento, e se algumas vezes lhe 
dou atenção, é para melhor ocultar o amor que sinto por outro. (Olha 
com ternura para o Capitão. Aqui aparece na porta do fundo José 
Pimenta. Vendo o Capitão com a filha, pára e escuta.)  
Capitão - Eu te creio, porque teus olhos confirmam tuas palavras. 
(Gesticula com entusiasmo, brandindo a espada.) Terás sempre em 
mim um arrimo, e um defensor! Enquanto eu for capitão da Guarda 
Nacional e o Governo tiver confiança em mim, hei-de sustentar-te como 
uma princesa. (Pimenta desata a rir às gargalhadas. Os dois voltam-se 
surpreendidos. Pimenta caminha para a frente, rindo-se sempre. O 
Capitão fica enfiado e com a espada levantada. Maricota, turbada, não 
sabe como tomar a hilaridade do pai.)  
Haja imaginação!  
 

PENA, Martins. O noviço. O Judas em sábado de aleluia. 1 ed. São 
Paulo: Ática, 2007, p. 103-108. 

 
7. Nessa Cena transcrita, Maricota mostra-se “sempre receosa” porque  
 
a) teme ser desmascarada.  
b) observa que o Capitão está armado com a espada.  
c) constata o desaparecimento de seu gato de estimação.  
d) percebe que a carta do Capitão fora extraviada.  
e) aguarda a chegada do pai violento.  
 
 
8. Considerando os elementos básicos do texto dramático e suas 
características, presentes na Cena VI, identifique as afirmativas 
corretas:  
I. O espaço em que ocorre a ação é minuciosamente descrito. 
II. O Capitão, narrador do texto, relata os fatos em ordem cronológica.  
III. O conflito é estabelecido pela ocultação de Faustino, que presencia 
os fatos como expectador.  
IV. Maricota, com sua astúcia, desdenha Faustino, visando, assim, 
enganar o Capitão. 
V. Maricota, em registro à parte, revela seus verdadeiros sentimentos 
em relação ao Capitão.  
 
a) I, II, III, V  
b) II, III, IV  
c) II, III        
d) IV, V  
e) II,IV, V 
 
9. A repetição e a reticência no fragmento “da ...da...daquela carta que 
escreveu-me anteontem [...]” funcionam como elementos de 
caracterização do perfil da personagem Maricota. Sobre o uso desses 
recursos, identifique as afirmativas corretas:  
 
I. Revela um distúrbio na fala da personagem.  
II. Traduz a perturbação de Maricota diante da pergunta do Capitão.  
III. Demonstra que a personagem tenta ganhar tempo para enganar o 
Capitão.  
IV. Revela que a personagem titubeia porque não sabe o que dizer ao 
Capitão.  
V. Indica que Maricota estava apreensiva com a chegada do pai.  
 
a) I, II, III, V  
b) II, III, IV  
c) II, III        
d) IV, V  
e) II,IV, V 
 
 

10. Considerando a obra O Judas em sábado de aleluia, identifique as 
afirmativas corretas:  
  
I. A peça registra situações populares, inspiradas em motivo religioso.  
II. A peça focaliza, de modo cômico, a fragilidade das instituições 
públicas.  
III. A caracterização da personagem Maricota recupera conhecidos 
traços do perfil de Judas.  
IV. As atitudes das personagens revelam a solidez da instituição 
familiar.  
V. A temática amorosa, envolvendo Maricota e seus pretendentes, 
afasta-se da idealização romântica. 
 
a) I, II, III, V  
b) II, III, IV  
c) II, III        
d) IV, V  
e) II,IV, V 
 
11. (UFRS) O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta 
como característica essencial: 
 
a) a presença de um narrador. 
b) o extravasamento lírico. 
c) a estrutura dialógica. 
d) a musicalidade. 
e) o descritivismo. 
 
12. “Na serra de Ibiapaba, numa de suas encostas mais altas, encontrei 
um jegue. Estava voltado para o lado e me pareceu que descortinava o 
panorama. Mas quando me aproximei, percebi que era cego.” (Oswaldo 
França Júnior, em As Laranjas Iguais). 
O fragmento é representante do gênero: 
 
a) lírico 
b) épico 
c) dramático 
d) narrativo 
e) nenhuma das opções acima. 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

Brasil assina acordo na área de defesa com o Reino Unido 
Acordo não está vinculado a qualquer negociação comercial, disse 

ministério. 
Mas jornal britânico informou que estão previstas construções de navios. 

 
Os governos do Brasil e do Reino Unido assinaram na terça-feira (14), no 
Rio de Janeiro, um Acordo de Cooperação em Assuntos de Defesa. O 
acordo se baseia nos princípios da igualdade e reciprocidade entre as partes 
e tem o objetivo de promover parcerias especialmente em pesquisa e 
desenvolvimento de suporte logístico, tecnologias de segurança, aquisição 
de produtos e serviços de defesa, atividades de manutenção de paz, e troca 
de instrutores militares, entre outros, de acordo com o Ministério da Defesa. 
Ainda de acordo com o ministério, o acordo, que não está vinculado a 
qualquer negociação comercial específica entre as duas nações, tem por 
base a vontade mútua de desenvolver a cooperação em longo prazo na 
área de defesa, envolvendo parcerias industriais, transferência de 
tecnologia, educação e treinamento, entre outros, sempre que houver mútuo 
interesse. 
O Ministério da Defesta não deu mais detalhes sobre este acordo. Mas 
segundo o jornal britânico "Financial Times", em reportagem publicada na 
terça-feira, pode envolver seis navios-patrulha e cinco a seis fragatas Type-
26 e pode chegar a 2,9 bilhões de libras (4,5 bilhões de dólares) se as 
embarcações forem construídas no Reino Unido. 
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O ministroNelson Jobim, que está em viagem oficial pela Europa, também 
assina dois acordos semelhantes nesta semana: um com a República 
Tcheca e outro com a Ucrânia, informou o minstério da Defesa. 
 
13. Sobre o texto, assinale as alternativas CORRETAS:  
 
I-Um texto que conta estória baseada em criação; 
II -O ministro da Defesa foi apenas ao Reino Unido;  
III - A ideia do acordo é a construção de navios; 
IV - O acordo foi assinado em Londres; 
V -O acordo possivelmente envolverá a construção de navios patrulha; 
a) II, III e V   
b) I, II e III   
c) IV, I e II   
d) III, V e IV   
e) I, III e IV 
 
14. Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 
A) Foi assinado um acordo no Rio de Janeiro entre Brasil e Ucrânia; 
B) Há bom suporte logístico promovido pelo acordo 
C) O Principio de igualdade foi base para o acordo 
D) Haverá transferência de tecnologias entre os países que fecharam 
o acordo 
E)O acordo ora fechado traz várias  negociações comerciais 
específicas 
 
POLÍCIA DESMANTELA QUADRILHAS QUE APLICARIAM GOLPES 

DURANTE O PAN 
Delegado diz que estelionatários continuam vindo para o Rio. 

Roubos a turistas caíram nos primeiros quatro meses deste ano. 
Site G1 Jun / 07 

Não só os fãs do esporte estão se preparando para vir ao Rio por 
causa dos Jogos Pan-americanos. A Polícia Civil prendeu quadrilhas 
de estelionatários que haviam migrado para a cidade para se aproveitar 
dos turistas que vão invadir a cidade antes, durante e depois do Pan. 
Segundo o delegado Fernando Veloso, titular da Delegacia Especial de 
Atendimento ao Turista (Deat), as investigações continuam porque há 
suspeitas de que ainda haja mais envolvidos, que ainda não foram 
presos. 
“A gente já esperava esse interesse. O Rio vai receber um fluxo muito 
grande de dinheiro”, contou Veloso que disse ainda que, depois da 
prisão de alguns golpistas, as investigações revelaram que eles eram 
ligados a estelionatários de outros estados. “É natural que essas 
quadrilhas voltem a atenção pra cá. Investigações já iniciadas com a 
prisão dessas pessoas não terminaram”, afirmou o titular da Deat, sem 
especificar quais seriam as quadrilhas investigadas, nem fornecer mais 
dados sobre as já presas, alegando que atrapalharia as buscas. 
Além do monitoramento das quadrilhas de estelionatários, Veloso 
explicou que outras medidas de segurança estão sendo tomadas pela 
delegacia para reforçar a segurança durante o Pan. Entre as ações 
previstas, há um estudo para instalar unidades cartoriais de 
atendimento, que estão sendo negociadas com a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp). Segundo a secretaria, os veículos 
seriam extensões de atendimento da Deat e da Polícia Federal a 
turistas, agilizando os processos judiciais.  
 
15. Com base no texto acima, o crime de estelionato citado é: 
a)Ato de roubar e matar; 
b) Ato de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial lícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante 
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento ; 
c) Ato de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial ilícita, em 
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante 
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 
d) Ato de roubar na prática esportiva; 
e) N.D.A. 
 

16. Com base no texto acima, qual o setor de preocupação das 
autoridades? 
a) Infra-estrutura; 
b) O Sistema Carcerário Brasileiro; 
c) Saúde; 
d) Transporte; 
e) Segurança Pública. 
 
17.  Leia com atenção e marque alternativa correta 
 
Londres, 13 abr (EFE).- A produção de petróleo e gás do Reino Unido 
no Mar do Norte pode diminuir porque a crise econômica levou à queda 
da prospecção em um dos depósitos mais importantes do mundo, 
informa hoje o jornal "Financial Times". O número de poços de 
prospecção perfurados no Mar do Norte diminuiu 78% no primeiro 
trimestre de 2009 em comparação com o mesmo período do ano 
anterior, segundo dados da firma Deloitte divulgados pelo periódico 
econômico. Trabalhou-se em apenas 18 poços de avaliação e 
prospecção no primeiro trimestre, uma queda de 41% na atividade total 
de perfuração frente o mesmo período de 2008. O grupo UK OilandGas 
é ainda mais pessimista, já que prevê que a perfuração pode diminuir 
este ano 66%. O "Financial Times" assinala que a prospecção e 
avaliação de poços é um passo muito importante para as perspectivas 
de provisão de petróleo de uma região a longo prazo, e acrescenta que 
o Reino Unido e o resto da Europa terão que depender cada vez mais 
do gás russo e do petróleo do Oriente Médio. Segundo o jornal, a atual 
situação suporia que, em lugar de satisfazer 45% das necessidades de 
petróleo e gás do Reino Unido em 2020, com o atual ritmo de 
investimento, o Mar do Norte só poderia cumprir com 12% da 
demanda.A situação do Mar do Norte é pior que em outros lugares já 
que os novos achados tendem a ser menores e os poços petrolíferos 
menos produtivos e custosos de manter, acrescenta o periódico. 
Esse texto é: 
I- Um texto descritivo 
II- Um texto persuasivo 
III- Um texto dissertativo 
IV- Um texto narrativo 
V- Um texto teatral 
a) II, III e V   
b) I, II e III   
c) IV, III e II   
d) III, V e IV  
e) I, III e IV 
 
18.  Assoreamento é: 
a) Aprofundamento do leito dos rios; 
b) Aprofundamento do leito dos mares; 
c) Abrandamento do leito dos rios; 
d) Alargamento do leito dos mares; 
e) Alargamento do leito dos rios. 
 

ESPANHOL [19-24]: 

 
EDUCAR EN LA DIVERSIDAD Y EL 

RESPETO AL PRÓJIMO 
 

Así se prepara a los estudiantes para 
una vida más plena 

 
El objetivo de la escuela es preparar a los alumnos para una vida 

que cada vez tiene realidades más amplias. Por eso, la importancia de 
educar en la diversidad y en el respeto por el otro. Lo distinto 
enriquece, suma y permite a los alumnos convivir desde pequeños con 
lo diferente. En este sentido, son numerosas las escuelas que 
desarrollan programas o propuestas institucionales dirigidas a la 
integración de grupos generalmente excluidos, donde lo fundamental 
es que cada niño reciba la educación que necesita y merece. Por 
ejemplo, el Programa de Enseñanza Común en Escuelas de Frontera 
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(español-portugués), dependiente del Ministerio de Educación, es una 
experiencia intercultural que desde 2005 se aplica, juntamente con el 
gobierno brasileño, en escuelas aisladas de nuestro país. Consiste en 
un modelo de enseñanza intercultural común, donde se propone no 
solo la formación de alumnos bilingües español-portugués a lo largo de 
toda su escolaridad básica, sino también el intercambio de experiencias 
cotidianas con niños brasileños. 

Se promueven actitudes biculturales positivas y las docentes 
argentinas cruzan al país hermano para enseñar en las otras escuelas 
y lo mismo sucede con las brasileñas. Hay un trabajo de planificación y 
capacitación docente muy intenso. Los alumnos viven fiestas 
compartidas, realizan actividades conjuntas y se desarrolla un enfoque 
plural de la historia y de la geografía. La diversidad es inherente al ser 
humano y muchas veces lo que nos es ajeno, nos asusta. Pero vencer 
la necesidad de reafirmar nuestra propia identidad, para aceptar otras 
formas de ver la vida, mejora la calidad educativa y nos nutre como 
seres humanos. 
 

La Nación. Março, 2006 (adaptado) 
 

19- Según el texto, es correcto afirmar que 
a) las actuales propuestas de educación omiten la integración de 
grupos. 
b) las escuelas desarrollan programas educacionales para alumnos que 
dominan dos lenguas. 
c) los programas escolares apenas ponen foco en grupos excluidos. 
d) el ciclo de enseñanza básica es un modelo de formación bilingüe. 
e) el modelo de enseñanza intercultural involucra el entrenamiento de 
docentes argentinos y brasileños. 
 
20- La pregunta que encuentra respuesta en el texto es 
a) ¿Cuál es el objetivo de los alumnos bilingües? 
b) ¿Qué prioridades proponen los planes de enseñanza en todas las 
escuelas argentinas? 
c) ¿Qué aspectos trata de favorecer el modelo educativo intercultural? 
d) ¿Cuáles son las expectativas de los grupos excluidos? 
e) ¿Por qué la diversidad es algo intrínseco en los individuos? 
 
21- De acuerdo con el texto, un sinónimo de la palabra “prójimo”, 
presente en el título, es 
a) cercano. 
b) semejante. 
c) próximo. 
d) vecino. 
e) adyacente. 
 
22- Las palabras “aisladas” (línea 16) y “ajeno” (línea 31) pueden ser 
traducidas, por, respectivamente, 
a) alheias distante 
b) minoritárias alheado 
c) periféricas longínquo 
d) isoladas alheio 
e) autônomas distinto 
 

            La feria de abril 
 
Esa feria es famosa en todo el mundo y no tiene una fecha fija; se 
celebra en el mes de abril en la ciudad de Sevilla y dura seis días. 
Existe desde el siglo XIX. 
Durante la fiesta, los sevillanos construyen una especie de ciudad de 
lona con casetas decoradas con flores y luces de colores. La gente 
lleva sus trajes tradicionales, pasean a caballo, van a los toros a la 
Plaza de la Maestranza y, por la noche, todos se reúnen en las 
casetas, cantan, beben y bailan hasta altas horas de la madrugada. 
 

Guia de estudo espanhol MEC/FUNDESCOLA 
 
23-(Facisa)De acuerdo con el texto se puede afirmar que: 

a) En todo el mundo la feria de abril se celebra en la misma fecha. 
b) En Sevilla la feria ocurre en una ciudad desmontable. 
c) La feria es una costumbre popular que empezó en este siglo. 
d) Las personas en sus trajes tradicionales van a la Iglesia de 
Maestranza 
e) Por la noche, todos se reúnen en gremios y hacen oraciones hasta la 
madrugada. 
 
24-(Facisa)Según el texto, la palabra “caseta” puede tener el mismo 
sentido de: 
a) Cueva 
b) Tienda 
c) Ropero 
d) Vestuario 
e) Casillero 
 

INGLÊS [25-30]: 

 

CHOOSE THE CORRECT RESPONSE.  

25. Have a nice weekend! __________  

a) Yes, I have.    
b) You're welcome.     
c) Thanks.You too.    
d) Good weekend.   
e) Excuse me. 
 
26. Where are my tennis shoes? __________  
a) They're under the bed. 

b) They're beautiful. 
c) They're Bob's. 
d) They’refabulous. 

e) it’s Nick. 

Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 

Pronomes Interrogativos 

 

27. A resposta "I was told to write my name down in full" podetersido 

dada à pergunta:  
a)  Who told me to write my name down in full?  
b)  Where was I told to write my nane down in full?  
c)  What was I told to do?  
d)  When was I told to write my name down in full?  
e)  How was I told to write my name down in full? 

 

28. You look like you are coming from a fight. ___________ happened 

to you? 

a) what 

b) how 

c) where 

d) how long 

 e) whom 

 

29. _____________ going to the theater next weekend? 

a) how long 

b) what about 

c) where 

d) when 

e) how large 

 

30. "He asked me two questions - one about my age and another one 

about my height." 

As perguntas feitas devem ter sido: 

a) What's your age? What's your tall? 

b) How old are you? How height is yours? 

c) How old are you? What your height? 

d) How old are you? How tall are you? 

e) How old is he? How height are you? 
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FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 
 
31. O filósofo Karl Jaspers (1883-1969) nos permite concluir, em 
relação a liberdade, que: 
 
a) Somos livres e determinados ao mesmo tempo 

b) Somos livres, condenados somente à liberdade 

c) Somos determinados, visto que vivemos em sociedade 

d) Somos nem livres, nem determinados 

e) NDA 

 
32. Jean Paul Sartre, filósofo mais popular de todos os tempos, 
contribuiu para a filosofia existencialista afirmando que a existência 
precede a essência. Seu pensamento (teoria) marcou com o 
desenvolvimento da liberdade enquanto algo inerente ao ser humano. 
Assim, indique na sequência a seguir o argumento que não faz parte de 
sua teoria.  
 
a) O homem faz a si mesmo no ato de existir. Ele é um projeto de si 

mesmo. 

b) O homem é livre e não existe destino que determine seu modo de 

ser. 

c) O homem possui uma essência própria, a partir da qual ele se 

constrói. 

d) O homem está condenado à liberdade. 

e) O homem é inteiramente responsável pelo que se torna. 

 
33. Segundo Durkheim, em Educação e Sociedade (1975, p. 45), “todo 
o sistema de representação que mantém em nós a ideia de sentimento 
da lei, da disciplina interna ou externa, é instituído pela sociedade”. 
Conforme a teoria desse autor, assinale a alternativa correta. 
 
a) Apesar de sua natureza social, o fim da educação é individual. 

b) A educação não possui natureza social, antagonizando indivíduo e 

sociedade. 

c) Cabe à educação constituir no homem a capacidade de vida moral 

e social. 

d) A educação tem por objetivo suscitar o individualismo a fim de 

conservar a ordem. 

e) A Educação tem apenas a função de contribuir para a formação de 

cidadãos críticos da estrutura social. 

  
34. “Na nossa sociedade, o sujeito moral se revela como um indivíduo 
responsável, conhecedor de seus direitos, cumpridor dos seus deveres, 
preocupando com o bem comum que tem atitudes coerentes com as 
concepções éticas. O início do século XXI, entretanto, vem mostrando 
uma crise radical, com quebra de paradigmas e busca de novos 
padrões de conduta, diante de tantas diversidades (de religião, sexo, 
cor).” 

 
Material do sistema de Ensino Dom Bosco, Módulo 3 de Filosofia. p. 16 

 
Neste sentido, identifique na sequência a seguir os possíveis motivos 
da crise dos valores mencionada no enunciado e que dificulta a 
vivência moral, assinalando V para o que for verdadeiro e F, para o que 
for falso. 
 
(    ) A sociedade individualista é um dos empecilhos que dificulta 
a vida moral. Se cada um se preocupar apenas consigo mesmo, haverá 
um distanciamento das questões sociais e, consequentemente, a 
alienação. 

(    ) A velocidade da comunicação nos coloca em contato com 
diferentes culturas, que às vezes revelam atitudes contrárias do que 
seria a vida moral autêntica, que supõe responsabilidade, consciência 
crítica, liberdade e reciprocidade. 
(    ) Compreender que a vida moral vai além da convivência 
familiar, escolar, comunitária. 
 
A Sequência correta é: 
a) VFF 

b) FFF 

c) VVV 

d) FVV  

e) VVF 

 
35. A “sociedade” contemporânea é marcada por um individualismo 
que resulta da ideia de que o sujeito tem o direito de total liberdade 
para realizar seus objetivos, interesses e desejos pessoais. O indivíduo 
tem importância em si mesmo e a sociedade torna-se um meio 
necessário para a realização individual.  
 
Neste sentido, como podemos relacionar o individualismo 
contemporâneo com o capitalismo? 
 
a) O sistema capitalista não contribuiu para o individualismo. Sendo 

um sistema econômico, suas implicações limitam-se ao fator 

econômico e, consequentemente, não interfere na configuração dos 

valores de uma sociedade que, por sua vez, são construídos 

exclusivamente pela esfera religiosa. 

b) Sobe essa visão individualista, influência da pelo liberalismo, cabe 

ao Estado a tarefa de interferir decisivamente nos assuntos 

privados para garantir a felicidade individual, promovendo o bem-

estar econômico e social de seus cidadãos. 

c) O sistema capitalista potencializou o individualismo, à medida que 

cada um conquista sucesso e dinheiro se tiver vontade e interesse 

em alcança-los pelas próprias capacidades. 

d) Os valores de uma sociedade são formulados de dentro para fora, 

isto é, do indivíduo para a sociedade e sem qualquer influência do 

meio. Neste sentido, o sistema capitalista é um reflexo do 

individualismo humano e em nada influência na formação dessa 

postura individualista das pessoas na contemporaneidade. 

e) O sistema capitalista favorece a existência de uma sociedade 

baseada em um sistema de consumo. Sobrevivendo da 

comercialização de bens e produtos, o capitalismo proporciona 

oportunidades para que todos consumam, o que permite condições 

igualitárias sem estímulos ao individualismo. 

 
36. “O homem é um animal social que vive, convive e existe junto com 
os outros. A vida coletiva caracteriza a própria existência, pois, mesmo 
na mais absoluta solidão, mantemos vínculo com a realidade, por meio 
da memória, da necessidade do outro ou da construção de um mundo 
que limite o real.  

Sistema Dom Bosco. Módulo 3 de Filosofia, p. 3. 
 

Considerando o exercício do senso moral na nossa sociedade, assinale 
o que for incorreto. 
 
a) Cada um de nós é um agente e paciente no processo de 

construção da moralidade e dos princípios éticos que norteiam a 

vida, visando à convivência saudável e positiva. 

b) Para o exercício moral, considera-se essencial a postura objetivada 

do indivíduo que se impõe sobre os demais indivíduos da 

sociedade, destacando o aspecto individualista como princípio 

moral. 
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c) Conscientes da realidade social, somos capazes de fazer escolhas 

com maior clareza e convicção, evitando preconceitos e falsas 

noções. 

d) O ser Humano é capaz de criar ideias e princípios éticos de 

conduta, porque tem competência e habilidade para lidar com fatos, 

normas, objetos e pessoas, numa ambiente moral construído. 

e) A ética permeia toda e qualquer convivência. Por ela, criamos 

normas de conduta que visam ao convívio saudável e idealizam o 

bem, a justiça, a igualdade, a solidariedade, entre outros princípios. 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. Sobre os ancestrais do homem moderno, é falso afirmar que: 
a) no Paleolítico inferior, viveram os primeiros bandos de 
'Australopitecos', 'Pithecantropus', 'Sinantropus' e 
'Paleontropus', todos pertencentes à família dos homínidas. 
b) os homínidos do Plistoceno, ao contrário dos homínidos do 
Paleolítico inferior, se constituíam em uma 
única espécie. 
c) com base nos estudos dos artefatos produzidos pelos homínidos, 
foram classificadas duas culturas: a cultura 
do núcleo e a cultura das lascas. 
d) vivendo em bandos, os homínidos desenvolveram cooperação, 
produção e transmissão de conhecimento. 
e) segundo estudos geológicos, e paleontológicos, os ancestrais do 
'Homo sapiens', assim como o 'Homo 
sapiens', última espécie homínida, surgiu no Plistoceno. 
 
38. Em relação ao momento em que homens e mulheres se colocaram 
como seres históricos no 
mundo, é correto afirmar: 
a) A invenção da escrita, da roda, do fogo é o que caracteriza os povos, 
considerados com história, que se 
estabeleceram às margens do rio Nilo, há milhões de anos. 
b) A história da humanidade teve início na região conhecida na 
Antigüidade por Mesopotâmia, quando se 
inventou a escrita. 
c) As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana 
teve início há um milhão de anos, em 
várias regiões do globo terrestre, simultaneamente. 
d) Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros 
antepassados do ser humano com os 
quais teve início a história da humanidade. 
e) O elemento preponderante no reconhecimento dos homens e 
mulheres como seres históricos é a invenção da 
linguagem, há 2 milhões de anos, no continente europeu. 
 
39. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram 
alterações nas sociedades 
neolíticas. 
Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, 
identifica-se, entre outras transformações, o(a) 
a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo afastamento das 
tradições mítico-religiosas em favor de 
um pensamento racional e naturalista. 
b) ampliação das atividades lucrativas, como, por exemplo, o comércio 
realizado pelos estrangeiros e seus 
escravos nos domínios das diversas cidades. 
c) surgimento de uma prática política descentralizadora, que permitiu o 
livre desenvolvimento econômico das 
diferentes regiões ocupadas. 
d) diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o 
surgimento do Estado, instrumento de controle e 
apropriação dos recursos naturais. 
 

40. Recentemente, no estado americano de Arkansas, a teoria da 
evolução elaborada por Charles 
Darwin foi retirada dos currículos e teve proibida a sua utilização. Não 
obstante, os estudos paleontológicos, 
antropológicos e arqueológicos vêm possibilitando avanços na 
compreensão do período da pré-história, 
confirmando a existência de um longo período em que ocorreu o 
processo de hominização. Sobre esse 
processo, analise as afirmações abaixo. 
I - As mais antigas formas de vida humana registradas pela 
Paleontologia denominam-se hominídeos, como 
comprovam os achados dos fósseis identificados como 
Australopithecus, Pithecantropus, Sinantropus, entre 
outros. 
II - Os fósseis demonstram que, no curso evolutivo da Humanidade, 
mais de um milhão de anos antes de surgir 
o 'Homo Sapiens', existiram várias espécies a caminho da 
humanização, e as mudanças físicas ocorridas ao 
longo de centenas de milhares de anos propiciaram sua adaptação a 
qualquer ambiente. 
III - As evidências arqueológicas indicam que a espécie humana não 
nasceu pronta nem física, nem 
culturalmente. Necessitou de um enorme período de tempo para 
desenvolver um conjunto de habilidades 
técnicas e de conhecimentos que lhe permitisse elaborar instrumentos 
de trabalho e utensílios. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e IIl. 
 
41. Faz muito tempo que o diálogo sobre a origem do homem vem 
revelando descobertas 
científicas e esclarecendo, mesmo que de maneira provisória, a 
expansão dos seres humanos pelo planeta terra. 
Descoberto há poucos anos, o 'Australopithecusgarhi' é considerado: 
a) um ancestral do homem que viveu entre quatro e três milhões de 
anos atrás. 
b) o elo perdido entre o 'homo habilis' e o 'homo erectus'. 
c) da espécie a que pertencia Lucy, o mais famoso dos antepassados 
da humanidade. 
d) um hominídeo que viveu entre o 'Australopithecusaferensis' e os 
'Homo habilis' e 'erectus'. 
e) um ancestral do homem de cérebro menor e menos inteligência que 
os 'Australopithecusboisei' que viveram 
na África, há cerca de dois milhões de anos atrás. 
 
42. 

 
Analisando a linha do tempo, no período que vai do surgimento do 
homem até o desenvolvimento da 
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agricultura, encontra-se a fase 
a) Neolítica. 
b) da invenção da escrita. 
c) dos Metais. 
d) da Antigüidade. 
e) Paleolítica. 

 
43. Na Roma Antiga, a expressão "até tu Brutus?" foi atribuída a Júlio 
César que, de acordo com fontes históricas, a teria proferido no 
momento de seu assassinato, em 44 a.C. Nesse contexto da história de 
Roma, Júlio César tornou-se conhecido porque  
a) iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as 
chamadas guerras púnicas, por meio das quais Roma se converteu em 
potência marítima.  
b) criou o primeiro código escrito, denominado "Leis das Doze Tábuas", 
que tratava de assuntos referentes ao Direito Civil e ao Direito Penal.  
c) adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, como os títulos de 
ditador perpétuo e de censor vitalício, suscitando lutas políticas pelo 
poder, sobretudo no Senado Romano.  
d) contribuiu, com as suas leis abolicionistas, para crise geral do 
escravismo romano, que abalou as atividades agrícolas de todo o 
Império Romano.  
e) propôs à Assembleia Romana o seu projeto de reforma agrária, 
limitando a ocupação de terras públicas aos cidadãos romanos.  
 
44. "A história da Antiguidade Clássica é a história das cidades, porém, 
de cidades baseadas na propriedade da terra e na agricultura."  

(K. Marx. "Formações econômicas pré-capitalistas.")  
 

Em decorrência da frase de Marx, é correto afirmar que  
a) os comerciantes eram o setor urbano com maior poder na 
Antiguidade, mas dependiam da produção agrícola.  
b) o comércio e as manufaturas eram atividades desconhecidas nas 
cidades em torno do Mediterrâneo.  
c) as populações das cidades greco-romanas dependiam da agricultura 
para a acumulação de riqueza monetária.  
d) a sociedade urbana greco-romana se caracterizava pela ausência de 
diferenças sociais.  
e) os privilégios dos cidadãos das cidades gregas e romanas se 
originavam da condição de proprietários rurais.  
 
45. A expansão romana pelo Mar Mediterrâneo gerou importantes 
transformações políticas, econômicas e sociais.  
Dentre elas temos:  
a) fortalecimento da família; desenvolvimento das atividades 
agropastoris; grande afluxo de riquezas, provenientes das conquistas.  
b) aumento do trabalho livre; maior concentração populacional nos 
campos e enriquecimento da elite patrícia.  
c) influência bastante grande da cultura grega; domínio político dos 
plebeus; grande moralização dos costumes.  
d) fim do trabalho escravo; concentração da plebe no campo; domínio 
político dos militares.  
e) grande número de escravos; predomínio do comércio; êxodo rural, 
gerando o empobrecimento da plebe.  
 
46. O Edito de Milão (313), no processo de desenvolvimento histórico 
de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que  
a) combateu a heresia ariana, acabando com a força política dos 
bispados de Alexandria e Antioquia.  
b) tornou o cristianismo a religião oficial de todo Império Romano, 
terminando com a concepção de rei-deus.  
c) acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a 
vida religiosa.  
d) deu prosseguimento à política de Deocleciano de intenso combate à 
expansão do cristianismo.  
e) proclamou a liberdade do culto cristão passando Constantino a ser o 
protetor da Igreja.  
 

47. Com a expansão do poder romano [sob a República], tornou-se 
enorme a diferença entre a pequena cidade nascida às margens do 
Tibre e a Roma todo-poderosa, agora senhora do Mediterrâneo. A 
economia, a política, a vida social e religiosa dos romanos passaram 
por profundas modificações.  

(José Jobson de A. Arruda e Nelson Piletti, "Toda a História")  
 
Entre as modificações que se pode identificar está  
a) a prosperidade do conjunto da plebe, maior beneficiária da 
ampliação do mercado consumidor em função das províncias 
conquistadas.  
b) a disseminação da pequena propriedade, com a distribuição da terra 
conquistada aos legionários, maiores responsáveis pela expansão.  
c) a crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial 
os gregos, alterando as práticas religiosas romanas.  
d) o enrijecimento moral de toda a sociedade, que passou a não mais 
tolerar as bacanais - festas em honra ao deus Baco.  
e) a criação e consolidação do colonato como base da economia 
romana e sua disseminação pelas margens do mar Mediterrâneo.  
 
48. A expansão de Roma durante a República, com o consequente 
domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações 
sociais e econômicas, dentre as quais:  
a) marcado processo de industrialização, êxodo urbano, endividamento 
do Estado.  
b) fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade, 
propagação do cristianismo.  
c) crescimento da economia agropastoril, intensificação das 
exportações, aumento do trabalho livre.  
d) enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa 
classe de comerciantes, aumento do número de escravos.  
e) diminuição da produção nos latifúndios, acentuado processo 
inflacionário, escassez de mão-de-obra escrava.  

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49. (Fuvest) Analise os mapas abaixo e assinale a alternativa que 
indique a resolução cartográfica MAIS ADEQUADA para representar, 
com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação às 
várias localidades do mundo. 

 
 
a) I - Projeção Azimutal Eqüidistante (Soukup) 
b) II - Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator) 
c) III - Projeção Equivalente Interrompida (Good) 
d) IV - Projeção Equivalente (com base em Mollweide) 
e) V - Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters) 
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50.  (Unifesp) Observe o mapa, centrado num ponto do Brasil, que 
pode ser empregado para uma avaliação estratégica do país no 
mundo. 

  
Esse mapa foi desenhado segundo a projeção 
a) de Mercator. 
b) cônica eqüidistante. 
c) de Peters. 
d) azimutal. 
 
51. (FATEC-2006) Considere um mapa a ser usado em sala de aula 
para representar diferentes temas geográficos. 

 
Assinale a alternativa que relaciona, corretamente, a escala, a área 
mapeada e o exemplo. 
52.  (Mack-2004) Considerando que a distância real entre duas cidades 
é de 120km e que a sua distância gráfica, num mapa, é de 6cm, 
podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala: 
a) 1 : 1.200.000 
b) 1 : 2.000.000 
c) 1 : 12.000.000 
d) 1 : 20.000.000 
e) 1 : 48.000.000 
53.  (UFU-2006) O mapa topográfico contém informações de relevo, 
codificadas em curvas de nível, dispostas de forma mais ou menos 
concêntricas, conforme a representação cartográfica abaixo. 
 

 
 
 
A partir das informações contidas na figura, é possível afirmar que no 
local assinalado pela letra A temos: 
a) uma depressão. 
b) as maiores altitudes. 

c) uma depressão e um lago. 
d) um rio. 
 
54. (UNICAMP SP/2012)  Abaixo é reproduzido um mapa projeção de 
Mercator.  

É possível afirmar que, nesta projeção, 

 

 
 

a)os meridianos e paralelos não se cruzam formando  ângulos de 90°, 

o que promove um aumento das massas continentais em latitudes 

elevadas. 

b)os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90°, o que 

distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e menos as 

porções próximas ao equador. 

c)não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma 

latitude, possibilitando o uso deste mapa para a navegação marítima 

até os dias atuais. 

d)os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 

90°, o que possibilita a representação da Terra sem deformações. 

 

55. (UNESP) Analise os mapas. 

  

 
  

Considerando as escalas utilizadas nos mapas, é correto afirmar que 

a) o mapa 1 favorece maior detalhamento do terreno do que o 

mapa 2.    

b) o mapa 2 abrange uma área menor do que o mapa 1.    

c) assemelham-se, pois nos dois casos foi utilizada uma pequena 

escala.    

d) retratam períodos diferentes de uma mesma localidade.    

e) ambos os mapas apresentam o mesmo nível de detalhe.    

  

56. (CEFET-MG) Um determinado mapa foi elaborado com uma escala 

gráfica em que cada unidade de centímetro representa quinze 

http://4.bp.blogspot.com/-VKh1ABrC6F4/UWM-a2YutBI/AAAAAAAAE0k/KrKDZz14xaM/s1600/Tabeala+quest%C3%A3o.jpg
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quilômetros reais. Caso a representação seja reduzida quatro vezes, a 

escala numérica do novo mapa sera 

a) 1 : 37.500. 

b) 1 : 60.000. 

c) 1 : 375.000. 

d) 1 : 600.000. 

e) 1 : 6.000.000. 

 

57. (UNICAMP)  Escala, em cartografia, é a relação matemática entre 

as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, 

em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 km de 

extensão entre seus extremos será representada com 

a) 9 cm.    

b) 90 cm.    

c) 225 mm.    

d) 11 mm.    

 

58. (UNISC) Uma pessoa saiu de Porto Alegre às 12h e chegou às 14h 

a Santa Cruz do Sul para prestar o vestibular. Viajou cerca de 147 km 

pela BR 386 e RS 287. Em um mapa com a escala de 1:1.000.000, a 

distância gráfica entre as duas cidades citadas acima será de 

a) 147 cm. 

b) 14,7 cm. 

c) 294 cm. 

d) 1,47 cm. 

e) 29,4 cm. 
 
59.(UERJ) 
  

 
  
BILL, watterson. Calvin e Haroldo: Yukon ho! São Paulo: Conrad, 2008. 
Na tirinha, Calvin e o tigre Haroldo usam um globo terrestre para 
orientar sua viagem da Califórnia, nos Estados Unidos, para o território 
do Yukon, no extremo norte do Canadá. Considerando as áreas de 
origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o tigre comete um 
erro de interpretação no último quadrinho. 
Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é 
elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica: 
a) escala pequena 
b) projeção azimutal 
c) técnica de anamorfose 
d) convenção equidistante 
 

60. (PUC)  

 
Fonte: acervo cedido pela Justiça Federal para a Universidade de São 
Paulo. 
  
Esse mapa foi executado por Giacomo Gastaldi, em 1556 e editado na 
República de Veneza no ano de 1565. Considerando seu conhecimento 
sobre o território brasileiro e o que está representado no mapa, é 
correto afirmar que 
a) havia um bom conhecimento da fauna e da flora brasileiras, o que 
pode ser observado nas figuras desenhadas e na localização e 
distribuição dos animais e das formações vegetais. 
b) não era certo representar indígenas e brancos em interação, 
trocando bens florestais na zona litorânea, pois esse tipo de relação 
ocorreu no interior, onde se situavam as florestas. 
c) a representação correta do relevo e da hidrografia nas terras 
interiores revelava as ações de exploração do terreno, que estava 
preparando a ocupação das terras pelo colonizador. 
d) os detalhes do litoral revelam um maior conhecimento dessa parte 
do território, enquanto o interior representado era mais fruto de 
imaginação do que de conhecimento. 
e) o mapa representa, no limite do trecho conhecido (no poente), um 
vulcão em atividade, atualmente inativo. 
 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. Sobre a lei conhecida como Maria da Penha, pode-se afirmar que: 
a) Família é a comunidade compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
b) Não cabe ao Ministério Público requerer medidas protetivas à 
ofendida; 
c) Entende-se como unidade doméstica somente a casa onde vive a 
família; 
d) Aplica-se a qualquer mulher, estando ou não em situação de 
violência doméstica e familiar; 
e) N.D.A. 
 
62.  
I - O xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob 
temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica, 
disseminada em seu meio mineral.  
II - Ao aquecer essa rocha obtém-se um óleo, que em seguida é 
refinado.  
III - O óleo do xisto refinado é totalmente diferente ao petróleo de poço, 
sendo um combustível menos valorizado.  
IV - É possível produzir gasolina, gás combustível e enxofre através do 
óleo encontrado no xisto betuminoso.  
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De acordo com as afirmações acima, podemos afirmar que 
a) I, II e III estão corretas 
b)I, III e IV estão corretas 
c)I, II e IV estão corretas 
d)I, III e IV estão corretas 
e)Todas estão corretas 
 
63. O xisto é considerado o combustível fóssil que menos emite 
dióxido de carbono. Mas, assim como o petróleo, a exploração do 
xisto também oferece riscos ambientais e seus problemas ainda não 
são totalmente conhecidos. Sua técnica de extração está proibida em 
países como  
a) França, Bulgária e Irlanda. 
b) EUA, França e Irlanda 
c) França, Brasil e Bulgária 
d) EUA, Brasil e Irlanda 
e) França, Bulgária e Brasil 
 
64. O Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo. 
Levantamento do Escritório sobre Drogas e Crime das Nações Unidas 
com base em assassinatos ocorridos no ano de 2012 aponta Maceió 
como à quinta cidade em homicídios por cada 100 mil habitantes. De 
acordo com a pesquisa assinale a alternativa incorreta: 
a)Natal (12ª posição); Salvador (13ª). 
b)Vitória (14ª); São Luís (15ª). 
c)Belém (23ª); Campina Grande (25ª). 
d)Goiânia (28ª); e Cuiabá (29ª). 
e)João Pessoa (3ª); e Maceió (5ª). 
 

65.  
A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira (10.04.2014) projeto de 
lei que estabelece no Sistema Único de Saúde (SUS) atendimento 
específico para mulheres vítimas de violência doméstica. Pela 
proposta, fica instituído na lei 
a) direito ao atendimento prioritário em emergências de hospitais, 
assim como em outros órgãos e empresas públicos e em bancos. 
b) direito à Carteira Nacional de Saúde, em que constarão os dados e 
os atendimentos para acompanhamento em unidades do SUS. 
c) direito a regulamentação deações e serviços de saúde sendo 
oferecidoatendimento psicológico e cirurgia reparadora a mulheres 
agredidas em casa. 
d) direito, em toda a rede do SUS e conveniados, a realizar cirurgia 
para esterilização quando desejar, contanto que seja maior de vinte e 
cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, e se em 
convivência conjugal, com o consentimento do marido. 
e) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou 
parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de 
cirurgia plástica. 
 
66. É correto afirmar que as comissões parlamentares de inquérito 
possuem, dentre outros, poderes de 
a) inaugurar a sessão legislativa.  
b) investigação próprios das autoridades judiciais.  
c) regular a criação de serviços comuns da Câmara dos Deputados.  
d) elaborar o regimento comum do Senado Federal. 
e) conhecer do veto e sobre ele deliberar 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67- Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades 

12N e 8,0N. Uma possível intensidade da resultante será: 

a)22N 

b) 3,0N 

c) 10N 

d) zero 

e) 21N 

 

68- Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme o 

esquema abaixo. A resultante delas é uma força, de intensidade, em N, 

igual a:  

 

 

a) 110  

b) 70  

c) 60  

d) 50  

e) 30 

 

69- Os módulos das forças representadas na figura são F1 = 30N, F2 = 

20 N e F3 = 10N. Determine o módulo da força resultante:  

 

a) 14,2 N  

b) 18,6 N  

c) 25,0 N  

d) 21,3 N  

e) 28,1 N 

70- Qual é a relação entre osvetores, , , , e  representados 

abaixo? 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/dioxido-de-carbono-na-atmosfera-sequestro-de-carbono.htm
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a) .         

b) .         

c) .        

d) .       

e) .  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Um objeto que não pode ser considerado uma partícula é solto de uma 
dada altura sobre um lago. O gráfico ao lado apresenta a velocidade 
desse objeto em função do tempo. No tempo t = 1, 0s, o objeto toca a 
superfície da água. Despreze somente a resistência no ar. 

 
71. (Uel 2011)  Qual a profundidade do lago?  
a) 1 m  
b) 5 m  
c) 7 m  
d) 100 m  
e) 1000 m  
 
72. (Pucrj 2010)Os vencedores da prova de 100 m rasos são 

chamados de homem/mulher mais rápidos do mundo. Em geral, após o 

disparo e acelerando de maneira constante, um bom corredor atinge a 

velocidade máxima de 12,0 m/s a 36,0 m do ponto de partida. Esta 

velocidade é mantida por 3,0 s. A partir deste ponto, o corredor 

desacelera, também de maneira constante, com a = − 0,5 m/s2, 

completando a prova em, aproximadamente, 10 s. É correto afirmar 

que a aceleração nos primeiros 36,0 m, a distância percorrida nos 3,0 

s seguintes e a velocidade final do corredor ao cruzar a linha de 

chegada são, respectivamente:  

a) 2,0 m/s2; 36,0 m; 10,8 m/s.  
b) 2,0 m/s2; 38,0 m; 21,6 m/s.  
c) 2,0 m/s2; 72,0 m; 32,4 m/s.  
d) 4,0 m/s2; 36,0 m; 10,8 m/s.  
e) 4,0 m/s2; 38,0 m; 21,6 m/s.  
 
73. (G1 - cftmg 2010)O gráfico da velocidade em função do tempo 
representa o movimento de uma partícula. 
 

 
 
Esse movimento pode ser classificado como ____________ no 
intervalo de tempo compreendido entre __________. 
 
A opção que completa, corretamente, as lacunas acima é 
a) acelerado, zero e 1 h.  
b) acelerado, zero e 2 h.  
c) desacelerado, zero e 1 h.  
d) desacelerado, 1 h e 2 h.  
 
74. (Pucrj 2006)Um atleta corre a uma certa velocidade constante em 

linha reta e ultrapassa um carro que está sendo acelerado (a = 2,0 

m/s2) do repouso na mesma direção e sentido. O instante de tempo t = 

0 é o tempo inicial de aceleração do carro e também o instante de 

tempo em que o atleta passa pelo carro. O atleta consegue se manter à 

frente do carro por 3,0 s. Qual é a velocidade do atleta?  

a) 1,0 m/s 
b) 3,0 m/s 
c) 7,0 m/s 
d) 9,0 m/s 
e) 11,0 m/s 
 
75. (G1 - cftsc 2010)O gráfico abaixo representa a variação da 
velocidade em função do tempo de uma partícula em movimento 
uniformemente variado. 
 

 
 
Em relação à área abaixo da reta do gráfico, é correto afirmar que ela 
representa a:  
a) aceleração média.  
b) velocidade média.  
c) variação da velocidade.  
d) distância percorrida pela partícula.  
e) velocidade instantânea.  
 
76. (G1 - cftmg 2007)Um motorista planeja fazer uma viagem de 200 

km em 3,0 horas. Se viajar a primeira metade do trajeto com velocidade 

média de 60 km/h e fizer uma parada de 20 minutos, na segunda 

metade, deverá desenvolver uma velocidade média, em km/h, de 

a)60.  
b)80.  
c)100.  
d)120.  
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77. (G1 - utfpr 2007)Sobre os movimentos Retilíneo Uniforme e 

Retilíneo Uniformemente Variado é correto afirmarmos que:  

a) no MRU a velocidade é constante e diferente de zero. No Movimento 
Retilíneo Uniformemente Variado a aceleração é constante e diferente 
de zero.  
b) no Sistema Internacional de Unidades, medimos a velocidade em 
km/h e a aceleração em m/s2.  
c) na equação horária x = 8 + 2 t (S.I.) o espaço inicial vale 2 m. 
d) quando a velocidade é negativa, o móvel está andando de marcha 
ré.  
e) no MRUV, a velocidade varia devido a aceleração ser variável.  
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A equação de posição de um móvel no S.I. (Sistema Internacional de 

Unidades) é dada por S = 2t2 - 5t com t medido em segundos e S em 

metros.  

 

78. (G1 - ccampos 2007)Em que instante, a posição deste móvel é 7 

metros?  

a) 1,0 s 
b) 2,5 s 
c) 3,5 s 
d) 4,0 s 
e) 7,0 s 
 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79-(PUC/RJ)Ooseltamivir, representado na figura abaixo, é o princípio 
ativo do antiviral Tamiflu® que é utilizado no tratamento da gripe A 
(H1N1). Assinale a opção que NÃO indica uma função orgânica 
presente na estrutura da molécula do oseltamivir. 

 
(A) Amina 
(B) Éter. 
(C) Éster. 
(D) Amida. 
(E) Aldeído 
 
80-(CEDERJ)A fórmula química mostrada a seguir é a da glicose, 
substância sintetizada pelas plantas no processo da fotossíntese 

 
Os grupos funcionais presentes na molécula da glicose são: 
(A) éster e éter; 
(B) éter e cetona; 
(C) aldeído e éster; 
(D) cetona e álcool; 
(E) álcool e aldeído 
 

81. (Ibmecrj 2013)De acordo com o a tabela periódica abaixo, assinale 
a alternativa incorreta quanto à posição dos algarismos romanos que 
estão substituindo os símbolos dos elementos químicos: 
 

 
a) O elemento químico representado por II é um gás nobre.  
b) O elemento químico representado por VII possui número atômico 

igual a 36.  
c) O elemento químico representado por IX possui número de massa 

igual a 133.  
d) O elemento químico representado por I é um gás a temperatura 

ambiente.  
e) O elemento químico representado por X pode ser classificado por 

metal alcalino terroso.  
 
82. (Ufrn 2013)O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por 
exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos 
shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as 
lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas 
células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados 
em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na 
produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade 
de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. Segundo 
sua posição na Tabela Periódica, o uso desses metais está relacionado 
com 
a) o baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.  
b) o alto valor da afinidade eletrônica dos átomos desses metais.  
c) o alto valor da eletronegatividade dos átomos desses metais.  
d) o alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.  
 
83. Diga qual é a afirmação correta em relação ao elemento cujo átomo 
tem configuração eletrônica noestado fundamental: 1s2 2s2 2p6 3s2 
3p6 3d10 4s2 4p1  
 
(A) É não metal, tem 4 níveis de energia e localiza-se no grupo 3A da 
tabela periódica.  
(B) É não metal, tem 3 elétrons no nível de valência e localiza-se no 
terceiro período da tabela  
periódica.  
(C) É metal, tem 4 níveis de energia e localiza-se no grupo 1A da 
tabela periódica.  
(D) É metal, tem 4 níveis de energia e localiza-se no grupo 3 A da 
tabela periódica.  
(E) É não metal, tem 1 elétron no nível de valência e localiza-se 4º 
período da tabela periódica.  
 
84. O espetáculo de cores que e visualizado quando fogos de artifício 
são detonados deve-se a  
presença de elementos químicos adicionados a pólvora. Por exemplo, 
a cor amarela e devido ao 
sódio; a vermelha, ao estrôncio e ao cálcio; a azul, ao cobre; a verde, 
ao bário; e a violeta, ao  
potássio.  
 
Sobre os elementos químicos mencionados no texto, é correto afirmar:  
(A) O sódio e o cálcio são metais alcalinos.  
(B) O estrôncio e o bário são metais alcalino-terrosos.  
(C) O potássio e o bário são metais alcalino-terrosos.  
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(D) O cálcio é metal alcalino, e o cobre é metal de transição.  
(E) O cobre é metal de transição, e o potássio é metal alcalino-terroso.  
 
85 - (IFSP/2013) 
O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio (Z = 
20), no estado fundamental, é: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 6. 
d) 8. 
e) 10. 
 
86 - (FM Petrópolis RJ/2013) 
O chumbo é um metal pesado que pode contaminar o ar, o solo, os rios 
e alimentos. A absorção de quantidades pequenas de chumbo por 
longos períodos pode levar a uma toxicidade crônica, que se manifesta 
de várias formas, especialmente afetando o sistema nervoso, sendo as 
crianças as principais vítimas. 
Sendo o número atômico (Z) do chumbo igual a 82, o íon plumboso 
(Pb+2) possui os elétrons mais energéticos no subnível 
a) 6p2 
b) 6s2 
c) 6p4 
d) 5d10 
e) 4f14 
 
87 - (PUC RJ/2012) 
Os átomos de um elemento químico possuem a seguinte distribuição 
de elétrons em subníveis e níveis, em torno do núcleo: 
 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 
 
A localização do elemento (período e grupo) na tabela periódica é: 
a) terceiro período, grupo 9 ou 8B. 
b) quarto período, grupo 13 ou 13A. 
c) quarto período, grupo 10 ou 7B. 
d) quinto período, grupo 13 ou 3A. 
e) quinto período, grupo 15 ou 5A. 
 
88 - (FCM MG/2012) 
Observe as duas configurações eletrônicas abaixo: 
 
I. 1s2 2s2 2p6 3s1                                                                     II. 1s2 2s2 2p6 6s1 
 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) a configuração I representa o átomo de sódio em seu estado 
fundamental. 
b) as configurações I e II representam átomos de elementos químicos 
diferentes. 
C) é necessário fornecer energia para obter a configuração II, a partir 
da configuração I. 
d) é necessário fornecer menos energia para remover um elétron da 
configuração II do que da I. 
 
89 - (FAVIP PE/2012) 
O cálcio é o elemento da rigidez e da construção: é o cátion dos ossos 
do nosso esqueleto, das conchas dos moluscos, do concreto, da 
argamassa e da pedra calcária das nossas construções. Sabendo que 
o átomo de cálcio tem número atômico 20 e número de massa 40, é 
correto afirmar que o cátion Ca2+ tem:  
 
a) 18 prótons.  
b) 18 nêutrons.  
c) 20 elétrons.  
d) configuração eletrônica igual à do íon K+ (Z = 19).  
e) configuração eletrônica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. 

 
90 - (MACK SP/2013) 

Sabendo-se que dois elementos químicos B  e   A 203x
82x

86X
33X





  são 

isóbaros, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número 
atômico de B são, respectivamente, 
 
a) 15 e 32. 
b) 32 e 16. 
c) 15 e 17. 
d) 20 e 18. 
e) 17 e 16. 
 

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (UECE) Um grupo de coelhos de mesmo genótipo foi mantido junto 
em uma gaiola e produziu 27 animais de coloração escura para 9 de 
coloração clara. Admitindo-se para C o gene dominante e c para o 
gene recessivo, qual o genótipo dos animais, respectivamente para 
machos e fêmeas? 
a) CC x cc 
b) Cc x CC 
c) cc x cc 
d) CC x CC 
e) Cc x Cc 
 
92.Do primeiro cruzamento de um casal de ratos de cauda média 
nasceram dois ratinhos de cauda média e um ratinho de cauda longa. 
Foram então feitas várias suposições a respeito da transmissão da 
herança desse caráter. Assinale a que lhe parecer mais correta. 
a) Cauda média é dominante sobre cauda longa. 
b) Ambos os pais são homozigotos. 
c) Ambos os pais são heterozigotos. 
d) Cauda longa é dominante sobre cauda média. 
e) As suposições a e c são aceitáveis. 
 
93. (F. OBJETIVO-SP-93)A genealogia anexa refere-se a uma família 
com casos de alcaptonúria, anomalia  provocada por um gene 
recessivo. 
 

 
 
Nesta genelalogia os genótipos que não podem ser determinados são 
os dos indivíduos: 
a) 1, 2 e 5 
b) 1, 3 e 6 
c) 3, 5 e 6 
d) 3, 8 e 10 
e) 7, 8 e 10 
 
94. (UFBA) No heredograma a seguir, os símbolos em brancos 
representam indivíduos afetados pela polidactilia e os símbolos em 
branco, indivíduos polidactilos. Conclui-se, desse heredograma, que, 
em relação à polidactilia: 
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a) os indivíduos afetados sempre são homozigotos. 
b) os indivíduos normais sempre são heterozigotos. 
c) os indivíduos heterozigotos são apenas de um dos dois sexos. 
d) pais normais originam indivíduos homozigotos dominantes. 
e) pais normais originam individuos heterozigotos. 
Indique a proposição que completa, de forma correta, a afirmativa 
abaixo: 
 
95.Por meiose, uma célula ________ com ________ cromossomos 
formará _______ células ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________, com 
_________ cromossomos cada uma. 
a)2n, 20, 02, 2n, 20. 
b)Diploide, 10, 04, haploides, 05. 
c)Diploide, 46, 04, haploides, 23. 
d)n, 10, 02, 2n, 05. 
e)Haploide, 05, 04, n, 20. 
 
96. (FUC-MT) Cruzando-se ervilhas verdes vv com ervilhas amarelas 
Vv, os descendentes serão: 
a) 100% vv, verdes; 
b) 100% VV, amarelas; 
c)50% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 
d)25% Vv, amarelas; 50% vv, verdes; 25% VV, amarelas; 
e)25% vv, verdes; 50% Vv, amarelas; 25% VV, verdes. 
 
97.Considere os seguintes componentes celulares: 
I. parede celular 
II. membrana nuclear 
III. membrana plasmática 
IV. DNA 
É correto afirmar que as células de  
a) fungos e protozoários possuem II e IV.  
b) bactérias e animais possuem I e II.  
c) bactérias e protozoários possuem II e IV.  
d) animais e fungos possuem I e III.  
 
98.A figura apresenta os esquemas de duas células. 
 

 
 
Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas 
celulares. É correto afirmar que  
a) II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo 
golgiense nesta célula, uma vez que este ocorre em células animais, 
mas não em células vegetais.  

b) II é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo 
em ambas as células, além de este ser característico de células 
vegetais, mas não de células animais.  
c) II é uma célula animal e o engano está na identificação dos 
centríolos nesta célula, uma vez que estes são característico de células 
vegetais, mas não de células animais.  
d) I é uma célula animal e o engano está na identificação das 
mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em 
células animais, mas não em células vegetais.  
e) I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da 
membrana plasmática nesta célula, uma vez que esta ocorre em 
células animais, mas não em células vegetais.  
 
99.O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert 
Brown, que o reconheceu como componente fundamental das células. 
O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia: a 
palavra “núcleo”, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro 
ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, 
julgue as afirmativas, como FALSAS ou VERDADEIRAS: 
 
I. O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto as 
bactérias não apresentam essa organela. 
I. Existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários 
núcleos e outras células anucleadas. 
III. O núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro 
dele se encontram os cromossomos que contém a informação 
genética. 
IV. A carioteca é o envoltório nuclear, que impede a troca de qualquer 
tipo de material entre o núcleo e o restante da célula.   
a) V – V – F – F  
b) F – F – F – V  
c) V – F – V – F  
d) V – V – V – F  
e) V – F – V – V 
 
100.A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite 
externo da célula, permitindo que esta realize suas funções.  
Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo.  
I. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídeos e 
proteínas.  
II. Os fosfolipídeos apresentam uma região hidrofílica que fica voltada 
para o ambiente não aquoso.  
III. O esteroide colesterol é um lipídeo presente na membrana 
plasmática de células animais e vegetais.  
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas I e III.  
d) Apenas II e III.  
e) I, II e III.  
 
101.As células animais, vegetais e bacterianas apresentam diferenças 
estruturais relacionadas às suas características fisiológicas. 
A tabela a seguir mostra a presença ou ausência de algumas dessas 
estruturas. 

Estruturas 
Células 

animal vegetal bacteriana 

Centríolos + - - 

Citoplasma + + + 

Membrana citoplasmática + + + 

Núcleo + + - 

Parede celular - + + 

Plastos - + - 

Legenda: (+) presente (-) ausente 
 
Analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que 
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a) tanto os vegetais quanto as bactérias são autótrofos devido à 
presença da parede celular.  
b) o citoplasma de todas as células são iguais.  
c) as bactérias não possuem cromossomos por não possuírem núcleo.  
d) a célula animal é a única que realiza divisão celular com fuso 
mitótico com centríolos nas suas extremidades.  
e) todos os plastos estão envolvidos na fotossíntese.  
 
102.A imagem a seguir representa a estrutura molecular da membrana 

plasmática de uma célula animal. 

 
Com base na imagem e nos conhecimentos sobre o tema, considere as 

afirmativas a seguir. 

 

I. Os fosfolipídios têm um comportamento peculiar em relação à água: 

uma parte da sua molécula é hidrofílica e a outra, hidrofóbica, 

favorecendo a sua organização em dupla camada. 

II. A fluidez atribuída às membranas celulares é decorrente da 

presença de fosfolipídios. 

III. Na bicamada lipídica da membrana, os fosfolipídios têm a sua 

porção hidrofílica voltada para o interior dessa bicamada e sua porção 

hidrofóbica voltada para o exterior. 

IV. Os fosfolipídios formam uma barreira ao redor das células, 

impedindo a passagem de moléculas e íons solúveis em água, que são 

transportados através das proteínas intrínsecas à membrana. 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II.  
b) I e III.  
c) III e IV.  
d) I, II e IV.  
e) II, III e IV.  
 
103.( PUCC-SP) Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição e 
função dos ácidos nucleicos. 
• Estrutura: I) Dupla hélice; II) Cadeia simples. 
• Composição: 1) Presença de uracila; 2) Presença de timina. 
• Função: a) síntese de proteínas; b) transcrição gênica. 
São características do ácido ribonucleico: 
a) II – 2 – b 
b) I – 1 – a 
c) I – 2 – b 
d) II – 1 – a 
e) II – 1 – b 
 
104.(Unifor-CE) As fibras musculares estriadas armazenam um 
carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa 
substância de reserva se encontra na forma de: 
a) Amido; 
b) Glicose; 
c) Maltose; 
d) Glicogênio; 
e) Sacarose 
 

105.( Uerj) “Testes genéticos: a ciência se antecipa à doença. Com o 
avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de 
cromossomos do núcleo da célula (Projeto Genoma, iniciado em 1990, 
nos EUA), já é possível detectar por meio de exames de DNA (ácido 
desoxirribonucleico) a probabilidade de uma pessoa desenvolver 
doenças [...].” (O Globo, 10/08/1997). 
Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da 
sequência de bases do DNA. O esquema abaixo que representa o 
pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA é: 

a)  

b)   

c)   

d)  
 
106. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a 
frase abaixo: 
Existem cinco tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, 
______________, citosina, __________ e uracila. As duas primeiras 
possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma 
substância chamada ____________, sendo, por isso, denominadas 
bases ______________. 
a) Guanina, timina, purina, púricas. 
b) Timina, guanina, pirimidina, púricas. 
c) Timina, guanina, pirimidina, púricas. 
d) Timina, guanina, púricas, pirimídicas. 
e) Guanina, timina, purina, pirimidina. 
 
107. Assinale a alternativa incorreta: 
a)  O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA são 
ácidas e foram identificadas, a princípio, no núcleo das células. 
b)  O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte 
dos nucléolos, e também em pequena quantidade na mitocôndria e no 
cloroplasto. 
c)  O ácido ribonucleico é encontrado no nucléolo, nos ribossomos, no 
citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. 
d)  Tanto DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de 
grande número de moléculas menores, os nucleotídeos. 
e)      As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, 
citosina e uracila. 
 
108. As bases nitrogenadas podem ser divididas em bases púricas e 
pirimídicas. Assinale a alternativa que contém os nomes das bases 
pirimídicas. 
a) Adenina, citosina e timina; 
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b) Adenina, timina e uracila; 
c) Guanina, timina e uracila; 
d) Citosina, timina e uracila; 
e) Citosina, timina e guanina. 
 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Ufsj 2012)Considere a função  
x 3

g x .
2x 1





O domínio de g(x) 

e a função inversa de g(x) são, respectivamente,  

a)  x ;x 1 2    e  1 x 3
g x

2x 1

 



 

b)  x ;x 1 2 e x 3     e  1 x 3
g x

2x 1

  



 

c)  x ;x 1 2    e  1 x 3
g x

2x 1

  



 

d)  x ;x 1 2 e x 3      e  1 x 3
g x

2x 1

 

 

 

 
110. (Uepb 2012)Dada a função bijetora 

 
3x 2

f(x) , D(f) 1 ,
x 1


  


 o domínio de 1f (x)  é  

a)  3   

b)    

c)  1    

d)  1     

e) 
2

3

 
  
 

 

 
111. (Uespi 2012)  Uma função f, tendo como domínio e contradomínio 

o conjunto dos números reais, satisfaz f(3 x) f(3 x),    para todo 

x real. Se f(x) 0  admite exatamente quatro raízes reais, quanto 

vale a soma destas raízes?  
a) 12   
b) 11    
c) 10    
d) 9    
e) 8 
 
112. (G1 - cftmg 2004)A função inversa da função f(x) = (x - 1)/2 é  

a) 2x + 1  
b) 2x - 1   
c) 2/(x - 1)   
d) (x + 1)/2  
e)nda. 
 
113. (Uerj 2014)  O gráfico abaixo mostra o segmento de reta AB, 
sobre o qual um ponto C (p, q) se desloca de A até B (3, 0). 
 

 
 
O produto das distâncias do ponto C aos eixos coordenados é variável 
e tem valor máximo igual a 4,5. 
O comprimento do segmento AB corresponde a:  

a) 5    

b) 6    

c) 3 5   

d) 6 2   

e)nda. 
 
114. (Espcex (Aman) 2014)Uma indústria produz mensalmente x lotes 
de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é 

2V(x) 3x 12x   e o custo mensal da produção é dado por 

2C(x) 5x 40x 40.    Sabendo que o lucro é obtido pela 

diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, 
então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para 
obter lucro máximo é igual a. 
a) 4 lotes.    
b) 5 lotes.    
c) 6 lotes.    
d) 7 lotes.    
e) 8 lotes.   
 
115. Um avião transporta 31 estudante, baianos e mineiros para uma 

excursão. Entre os baianos, 
5

2
 são homens e, entre os mineiros 

7

3
 

são mulheres. Entre todos os estudantesquantas são as mulheres ? 
a) 12           
b) 14        
c) 15         
d) 18        
e) 21 
 
116. Ana começou a descer uma escada no mesmo instante em que 

Beatriz começou a subi-la. Ana tinha descido 
3

4
 da escada quando 

cruzou com Beatriz. No momento em que Ana terminar de descer, que 
fração da escada Beatriz ainda terá que subir?  

A)
1

4
   

B)
1

3
   

C)
1

12
   

D)
5

12
   

E)
2

3
 

 
117. Duas máquinas A e B fabricam peças idênticas. Enquanto na 
máquina A de cada 6peçasfabricadas uma é defeituosa, na máquina B 
de cada 8 peças fabricadas uma é defeituosa. Secada máquina 
fabricou em duas horas 3600 peças, então o número de peças boas 
fabricadas poressas duas máquinas nessas duas horas foi: 
a) 7200  
b) 3000  
c) 3600  
d) 4350  
e) 6150 
 
118. No inicio de certa rodada de um jogo disputado apenas entre 

Marcos e Lucas, Marcos tinha  do número total de fichas, e Lucas o 

restante. No final dessa rodada, Marcos tinha   do número total de 
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fichas e Lucas tinha a quantidade restante. Se nessa rodada, Marcos 
perdeu 9 fichas, então o número de fichas de Lucas, no final dessa 
rodada era de: 
A. 45 
B. 40 
C. 36 
D. 35 
E. 30 
 
119. (AFA 2009) Perguntaram a Gabriel qual era seu horário de 
trabalho e ele respondeu: 
“Habitualmente começo às 6 horas da manhã minha jornada de 
trabalho que é de 8 horas diárias, divididas em dois expedientes. 
Cumpro no primeiro expediente 3/4 dessa jornada, tenho um intervalo 
de almoço de 1 hora e 45 minutos e retorno para cumprir o tempo que 
falta, ou seja, o segundo expediente. Hoje, excepcionalmente, quando 
cheguei, o relógio de ponto registrou um horário tal que o tempo 
transcorrido do dia era igual aos 4/11 do tempo restante do dia e eu fui, 
então, alertado que estava atrasado. Acertei meu relógio pelo relógio 
de ponto e, para compensar meu atraso, pretendo cumprir os 3/4 de 
minha jornada e sair para almoçar reduzindo o tempo de meu intervalo 
de almoço em 1/5 . Imediatamente retornarei para o trabalho e sairei no 
meu horário habitual.” 

Considerando que o relógio de ponto estivesse certo e em perfeito 
funcionamento, é correto afirmar que, nesse dia, Gabriel, com sua 
pretensão: 
a) ficará devendo 1/160 de sua jornada diária. 
b) sairá para o almoço antes de 12 horas e 23 minutos. 
c) retornará após o intervalo de almoço, exatamente, às 13 horas e 50 
minutos. 
d) cumprirá sua jornada diária na íntegra e ainda sobrarão dois 
minutos. 
e) cumprirá sua jornada de trabalho sem dever nenhum minuto. 
 
120. Ana, Bernardo, Célia e Danilo repararam que Danilo é mais alto 
que Célia e que a diferença entre as alturas de Célia e Ana é igual à 
diferença entre as alturas de Ana e Danilo. Observaram também que a 
soma das alturas dos dois rapazes é igual à soma das alturas das duas 
garotas. Qual das alternativas a seguir é verdadeira? 
A) Célia é mais alta que Ana. 
B) A diferença entre as alturas dos meninos é igual à diferença entre as 
alturas das meninas. 
C) Célia é a mais baixa do grupo. 
D) A diferença entre as alturas de Danilo e Célia é igual à diferença 
entre as alturas de Ana e Bernardo. 
E) Ana é a mais alta de todos. 
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4º TESTE QUINZENAL 
1º TRIMESTRE-2014 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

Curso Pretendido 
(Apenas para alunos da 3ª série) Opção (Língua) Série/Turma Data da Prova 

  1ª 19-05-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

1. Não amasse, não dobre, não suje esta folha. 
2. Não faça qualquer marca ou anotações fora dos locais previstos. 
3. Preencha como indicado ao lado, a alternativa que você considera correta. 

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


