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Coordenação do Ensino Médio 

4º TESTE QUINZENAL  - 3ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1.  (Fund. Carlos Chagas)  

Quando -------- as provas, ----------imediatamente. 

a) lhes entregarem – corrijam-as. 

b) lhes entregarem – corrijam 

c) entregarem-lhes – corrijam-as 

d) entregarem-lhes – as corrijam 

e) lhes entregarem – corrijam-nas 

 

2.  Assinale a alternativa que apresenta ERRO de colocação 

pronominal. 

a) Alguém me disse que tu amas novamente. 

b) Esvaindo-se em sangue, o criminoso conseguiu pôr-se a salvo. 

c) Em se tratando de dificuldades, ele sempre se portava com maior 

dignidade possível. 

d) Diria-te toda a verdade, se dissesses-me por que te perseguiam. 

e) Nada nos foi informado sobre a realização dos exames finais. 

 

3.  (OMEC) Assinale a frase em que há pronome enclítico: 

  

a) Far-me-ás um favor? 

b) Nada te direi a respeito. 

c) Convido-te para a festa. 

d) Não me fales mais nisso. 

e) Dir-se-ia uma incoerência. 

 

4.  (MACKENZIE) Assinale a alternativa que apresenta erro de 

colocação pronominal: 

  

a) Você não devia calar-se. 

b) Não lhe darei qualquer informação. 

c) O filho não o entendeu. 

d) Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. 

e) Ninguém quer aconselhá-lo. 

 

5. O pronome pessoal oblíquo átono está bem colocado em um só dos 

períodos. Qual?  

 

a) Isto me não diz respeito! Respondeu-me ele, afetadamente. 

b) Segundo deliberou-se na sessão, espero que todos apresentem-

se na hora conveniente . 

c) Os conselhos que dão-nos os pais, levamo-los em conta mais 

tarde. 

d) Amanhã contar-lhe-ei por que peripécias consegui não envolver-

me.  

 

6. O pronome está mal colocado em apenas um dos períodos. 

Identifique-o:  

a) Finalmente entendemos que aquela não era a estante onde 

deveriam-se colocar cristais . 

b) Ninguém nos falou, outrora, com tanta sinceridade . 

c) Não se vá, custa-lhe ficar um pouco mais?  

d) A mão que te estendemos é amiga.  

 

 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. (OSEC-SP) Sobre o Classicismo, assinale a alternativa incorreta:  

a) É o estilo dominante na literatura ocidental durante o século XVI ou 

Quinhentismo.  

b) Corresponde à época do Renascimento em que se observa a 

recuperação dos valores culturais gregos e latinos.  

c) É o estilo que incorpora os valores humanistas do Renascimento; 

antropocentrismo, racionalismo, universalismo.  

d) Começa no Brasil em 1500, com a Carta, de Pero Vaz de Caminha.  

e) É uma época caracterizada pela rejeição dos valores religiosos da 

cultura medieval.  

 

8. (UFMG) Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre 

homem amante/mulher amada, ou mulher amante/homem amado, 

pode-se afirmar que:  

a) o Trovadorismo corresponde ao movimento humanista.  

b) o Trovadorismo corresponde ao Renascimento.  

c) o Trovadorismo corresponde ao Feudalismo.  

d) o Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais.  

e) tanto o Trovadorismo como Humanismo são expressões da 

decadência medieval 

 

9. (UF-PA)  

Soneto de Contrição  

 

“Eu te amo, Maria, te amo tanto  

Que o meu peito me dói como em doença  

E quanto mais me seja a dor intensa  

Mais cresce na minha alma teu encanto 

  

Como a criança que vagueia o canto  

Ante o mistério da amplidão suspensa  

Meu coração é um vago de acalanto  

Berçando versos de saudade imensa. 

  

Não é maior o coração que a alma  

Nem melhor a presença que a saudade  

Só te amar é divino, e sentir calma... 

  

E é uma calma tão feita de humildade  

Que tão mais te soubesse pertencida  

Menos seria eterno em tua vida” 

  

Este poema de Vinícius de Moraes situa a mulher num plano 

superior, deificado (divinizado), e reserva ao sujeito poético 

masculino um papel submisso. Exatamente assim, no contexto 

poético medieval, surgia a mulher nas cantigas de:  
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a) escárnio  

b) maldizer  

c) amigo e amor  

d) amigo  

e) amor  

 

10. (Mackenzie-SP)  

 

“Ai dona fea! foste-vos queixar  

porque vos nunca louv’em meu trobar  

mais ora quero fazer um cantar  

em que vos loarei toda via  

e vedes como vos quero loar:  

dona fea, velha e sandia!”  

 

Assinale a informação correta a respeito do trecho de João Garcia de 

Guilhade:  

 

a) é cantiga satírica  

b) foi o primeiro documento escrito em língua portuguesa (1189)  

c) trata-se de cantiga de amigo  

d) foi escrita durante o Humanismo (1418-1527)  

e) faz parte do Auto da Feira  

 

 

11. (UFRS) Assinale a alternativa incorreta com respeito ao 

Trovadorismo em Portugal:  

 

a) nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de 

vista feminino.  

b) nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre senhor e 

vassalo na sociedade feudal: distância e extrema submissão.  

c) a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor 

galego-portuguesas.  

d) durante o trovadorismo, ocorre a separação entre poesia e música.  

e) muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou 

coletâneas que receberam o nome de cancioneiros.  

 

12. (PUC - SP) Nos trechos: "...nem um dos autores nacionais ou 

nacionalizados de oitenta pra lá faltava nas estantes do major" e 

"...o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja" 

encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 

a) prosopopéia e hipérbole; 

b) hipérbole e metonímia; 

c) perífrase e hipérbole; 

d) metonímia e eufemismo; 

e) metonímia e prosopopéia. 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

13. ENEM — Na busca constante pela sua evolução, o ser humano 

vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas 

últimas décadas do século XVIII e início do século XIX, os artistas 

criaram obras em que predominam o equilíbrio e a simetria de 

formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da 

respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses 

artistas misturaram o passado ao presente, retratando os 

personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e 

histórias cheias de vigor. 

(RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas telas. Posigraf: 

2003.) 

 

Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismo e 

até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam 

personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem: 

 

a)   Romero Brito. “Gisele e Tom”. 

 

b)   Andy Warhol. “Michael Jackson”. 

 

c)   Funny Filez. “Monabean”. 

d)   Andy Warhol. “Marlin Monroe”. 

 

e)   Pablo Picasso. “Retrato de Jaqueline 

Roque  

                                            com as mãos cruzadas 
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14. PSS/UFPA — Os gêneros literários constituem modelos aos quais 

se deve submeter a criação artística. Deles NÃO se deve 

considerar como verdadeiro: 

a) Segundo concepção clássica, são três os gêneros literários. 

b) Embora a obra literária possa encerrar emoções diversas, podendo 

haver intersecção de elementos líricos, narrativos e dramáticos, há 

sempre a prevalência de uma destas modalidades. 

c) A criação poética, de caráter lírico, privilegiará os diálogos dos 

personagens. 

d) Novelas, crônicas, romances e contos são espécies literárias de 

caráter narrativo. 

e) O discurso literário é considerado dramático quando permite, em 

princípio, ser representado.  

 

15. "– Mas se eu inventei, como é que não existe?" 

 

Segundo se deduz da fala espantada do amigo do narrador, a 

língua, para ele, era um código aberto: 

 

a) ao qual se incorporariam palavras fixadas no uso popular; 

b) a ser enriquecido pela criação de gírias; 

c) pronto para incorporar estrangeirismos; 

d) que se amplia graças à tradução de termos científicos; 

e) a ser enriquecido com contribuições pessoais. 

 

Texto para as próximas  questões . 

"A triste verdade é que passei as férias no calçadão do Leblon, nos 

intervalos do novo livro que venho penosamente perpetrando. 

Estou ficando cobra em calçadão, embora deva confessar que o 

meu momento calçadônido mais alegre é quando, já no caminho de 

volta, vislumbro o letreiro do hotel que marca a esquina da rua onde 

finalmente terminarei o programa-saúde do dia. Sou, digamos, um 

caminhante resignado. Depois dos 50, a gente fica igual a carro 

usado, é a suspensão, é a embreagem, é o radiador, é o 

contraplano do rolabrequim, é o contrafarto do mesocárdio 

epidítico, a falta da serotorpina folimolecular, é o que mecânicos e 

médicos disseram. Aí, para conseguir ir segurando a barra, vou 

acatando os conselhos. Andar é bom para mim, digo sem muita 

convicção a meus entediados botões, é bom para todos." 

(João Ubaldo Ribeiro, O Estado de S. Paulo, 6/8/95) 

 

16. No período que se inicia em "Depois dos 50...", o uso de termos (já 

existentes ou inventados) referentes a áreas diversas tem como 

resultado: 

 

a) um tom de melancolia, pela aproximação entre um carro usado e um 

homem doente; 

b) um efeito de ironia, pelo uso paralelo de termos da medicina e da 

mecânica; 

c) uma certa confusão no espírito do leitor, devido à apresentação 

de termos novos e desconhecidos; 

d) a invenção de uma metalinguagem, pelo uso de termos médicos 

em lugar de expressões corriqueiras; 

e) a criação de uma metáfora existencial, pela oposição entre o ser 

humano e objetos. 

 

17. Na frase "Aí, para conseguir ir segurando a barra, vou acatando os 

conselhos...". Aí será corretamente substituído, de acordo com seu 

sentido no texto, por: 

 

a) Nesse lugar 

b) Nesse instante 

c) Contudo 

d) Em consequência 

e) Ao contrário 

 

18. A prosopopéia, figura que se observa no verso "Sinto o canto da 

noite na boca do vento", ocorre em: 

 

a) "A vida é uma ópera e uma grande ópera." 

b) "Ao cabo tão bem chamado, por Camões, de ‘Tormentório’, os 

portugueses apelidaram-no de ‘Boa Esperança’." 

c) "Uma talhada de melancia, com seus alegres caroços." 

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, Na flor silvestre, que 

embalsama os ares." 

e) "A felicidade é como a pluma..." 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

                       ¿Te matan los celos? 

 

Los celos son tan antiguos como el ser humano y han sembrado 

nuestra historia de hechos muchas veces dolorosos. La inseguridad 

en ti mismo, tu afán de posesión y tu desconfianza pueden jugarte 

una mala pasada. Haz el test para averiguar qué tan celoso eres y 

sigue los consejos para sorprender a tu pareja. 

 

Fuente: http://www.univision.com Disponible en: 18.09.2007 

 

19. (UNIOESTE) La palabra “pareja” se refiere, en el contexto, a un 

a) grupo de amigos. 

b) pariente. 

c) colega 

d) pretendiente. 

e) par romántico o consorte.  

 

20. (UNIOESTE) El pronombre complemento que aparece en el título: 

“¿Te matan los celos?” demuestra informalidad. Para expresar 

formalidad, se debería reemplazar el pronombre “te” por 

a) le. 

b) lo. 

c) se. 

d) la. 

e) os. 

 

21. (UNIOESTE) En la acción expresa por “han sembrado”, primera 

línea, el sujeto de dicha acción es 

a) el ser humano. 

b) los hechos.  

c) la historia. 

d) los celos. 

e) nosotros. 

 

22. (UNIOESTE) La misma forma verbal “han sembrado” se ha usado 

en el texto con sentido de 

a) construir. 

b) diseminar. 
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c) juntar.  

d) convertir. 

e) dividir 

 

23. (UNIOESTE) En la frase “...han sembrado nuestra historia de 

hechos muchas veces dolorosos”, el vocablo destacado podría ser 

sustituido, sin que se alterara el sentido del texto, por 

a) personajes. 

b) sentimientos. 

c) siglos. 

d) acciones. 

e) sucesos. 

 

24. (UFRN) Señala la alternativa que mejor completa la frase: Dicen 

que _______ habla __________ varones es mucho más agresiva 

que ________ lenguaje __________ mujeres.  

a) el / de los / el / de las          

b) lo / del / la / de las              

c) el / del / la / de las 

d) la / de los / el / de las 

e) el / de los / la / de las 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

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

Vocabulário 

 

25. This house is too expensive. We will have to __________ money 

from the bank. 

a) borrow 

b) give 

c) lend 

 d) pretend 

 

26. Mrs. Jackson ___________ us to do our work. 

a) insisted 

b) remembered 

c) reminded 

d) forgot    

   

 

27. I don't know _____________ what you want. You are so 

__________.  

a)  exact / patiently    

b)  exactly / impatient    

c)  exact / patient    

d)  exactly / patiently 

 

28. She's ____________ sorry she can't talk to you now. She's going to 

the ___________ to buy a book. 

a) terribly / bookstore 

b) terribly / library 

c) terrible / library 

 d)terrible / bookstore 

 

29. My father is going to ___________ next month. He's tired of 

working. 

a) push 

b) take away 

c) always 

d) retire 

 

30. _____________ is the cause of her success. 

a) ignorant 

b) intelligence 

c) intelligent 

d) ignorantly 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

Filosofia e Sociologia – TQ 04 – 3º ANO 

31.  

 
 

 Teoria fundamental de Comte e que influenciou tanto o surgimento 

da Sociologia enquanto ciência e o próprio pensamento 

contemporâneo (com as devidas ressalvas mediante o 

desenvolvimento do pensamento ao longo do tempo após o seu 

surgimento), o Positivismo segue uma lógica segundo a qual o 

caminho para o conhecimento científico deve considerar os 

seguintes passos: 

a) Observação, Experimentação, leis 

b) Observação, leis, teoria 

c) Observação, teoria, leis 

d) Observação, análise, teoria 

e) Observação, Especulação e Raciocínio. 

 

32. As principais características do Fato Social, segundo Durkheim, são 

Coercitividade, exterioridade e generalidade. Na sequência a 

seguir, identifique a alternativa que não é pertinente quanto a uma 

das características do Fato Social. 

a) Exterioridade – Costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou na cultura na qual estão inseridos 

independentemente de sua vontade. 

b) Coercitividade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos 

indivíduos resta optar por eles. 

c) Generalidade – o Fato social se repete na mesma sociedade, em 

alguns grupos ou indivíduos, caracterizando-se como “geral”. 

d) Exterioridade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos 

indivíduos resta optar por eles. 

e) Nda. 
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33. Marx se estabeleceu como cientista elaborando um dos seus 

principais trabalhos ____________________, em que demonstrou 

toda sua habilidade científica ao analisar o funcionamento do 

capitalismo. 

 

O nome da Obra de Karl Marx que completa a lacuna é: 

 

a) O Capital 

b) O Suicídio 

c) A revolução americana 

d) A luta de classes 

e) A Religião Positiva 

 

34. Sobre o “Manifesto Comunista”, assinale o que for incorreto. 

a) Obra fundadora do marxismo como movimento político e social a 

favor do proletariado. 

b) A sua autoria pertence exclusivamente a Karl Marx 

c) Karl Marx relatou aqui a força da união entre os trabalhadores para 

romper com o domínio capitalista, promovendo a ascensão do 

socialismo. 

d) A obra possui um teor revolucionário, é um convocado para a 

“militância” em busca da transformação social. 

e) NDA. 

 

35. Muitas expressões marxistas ainda são empregadas popularmente 

(embora nem sempre com o significado original conferido por 

Marx). São termos como Classe Social, Mais-valia, Alienação, 

Mercadoria, Dialética. Sendo assim, enumere a segunda coluna 

de acordo com a primeira. 

1. Classe Social 

2. Mas-valia 

3. Alienação 

4. Mercadoria 

5. Dialética 

(    ) Sua análise o levou a verificar a existência de duas grandes 

classes em cada sociedade estudada, ambas responsáveis pelo 

funcionamento e pelas mudanças que, através da conflituosa 

defesa dos interesses movimenta a história e transformam a 

sociedade. 

(    ) Faz os indivíduos perderem a consciência da vida e serem 

engolidos pelas diretrizes do mercado capitalista. 

(    ) A grosso modo, é a exploração da mão de obra. O 

trabalhador trabalha, ex., 8 horas e recebe 6, o trabalho excedente 

serve de lucro para o industrial. 

(    ) A arte de dialogar mediante a apresentação de 

contraposições que geram outras ideias. Foi empregada mais 

intensamente por Hegel (1770-1831) 

(    ) É um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, 

satisfaz as necessidades humanas, seja qual for a natureza, a 

origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. (Marx, 1975) 

 

A Sequência correta é: 

a) 12543 

b) 13254 

c) 32154 

d) 31542 

e) 12345 

 

36. Sobre o conhecimento e a vida prática de Karl Marx, o que é 

possível inferir? 

a) Foi apenas um intelectual desligado do engajamento com o social. 

b) Foi mais um cientista do que um político. 

c) Usou o conhecimento para pacificar a sociedade. 

d) Foi um revolucionário, que buscou na prática a concretização do 

conhecimento. 

e) Se preocupou fundamentalmente com a produção do conhecimento 

sem a influência do fator político. 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. "O fato relevante do período entre 1790 e 1830 é a formação da 

classe operária". "Os vinte e cinco anos após 1795 podem ser 

considerados como os anos da contra-revolução". [Durante esse 

período] "o povo foi submetido, simultaneamente, à intensificação 

de duas formas intoleráveis de relação: a exploração econômica e 

a opressão política." Essas frases, extraídas de A FORMAÇÃO DA 

CLASSE OPERÁRIA INGLESA do historiador E. P. Thompson, 

relacionam-se ao quadro histórico decisivo na formação do mundo 

contemporâneo, no qual se situam 

a) a revolução comercial e a reforma protestante. 

b) o feudalismo e o liberalismo. 

c) a revolução industrial e a revolução francesa. 

d) o capitalismo e a contra-reforma. 

e) o socialismo e a revolução russa. 

 

38. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do 

século XVIII, é correto afirmar que ela: 

a) foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, 

como também para realizar a dominação capitalista, na medida que 

as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de 

disciplina e a uma determinada hierarquia. 

b) ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, 

feito pelos industriais que participaram da Revolução Industrial. 

c) nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 

d) deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os 

operários a desenvolver novas tecnologias. 

e) foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas 

gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que 

estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, 

os lucros. 

 

39. Sobre os primeiros 50 anos de ocupação do Brasil, podemos 

afirmar que: 

I. Foi um período marcado pela exploração do pau-brasil, 

exploração essa realizada principalmente a partir do escambo com 

os indígenas. 

II. Não havia um projeto sistemático de colonização por parte de 

Portugal, já que o comércio com as Índias era mais atraente. Nesse 

primeiro período, Portugal busca ocupar o território por meio da 

cessão de capitanias hereditárias. 

III. Em 1549, com o estabelecimento do Governo-Geral, Portugal 

busca um controle maior e mais efetivo daquela que já havia se 

tornado sua colônia mais promissora, já que os negócios orientais 

começavam a declinar. 

a) apenas I e II estão coretas 

b) apenas I e III estão corretas 

c) I, II e III estão corretas 
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d) apenas III está correta 

e) apenas II está correta 

 

40. Dentre as primeiras medidas tomadas pela Coroa Portuguesa para 

a ocupação do Brasil, após 1530, não podemos incluir: 

a) envio da expedição de Martim Afonso de Souza. 

b) a decisão de desenvolver a produção de açúcar. 

c) a criação do sistema de capitanias hereditárias. 

d) a expulsão dos holandeses. 

e) a tentativa de transferir para particulares o custo da defesa e da 

colonização 

 

41. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a 

primeira tentativa oficial de colonização portuguesa na América, 

mas também a primeira vez que europeus transportaram um 

modelo civilizatório para o Novo Mundo. A esse respeito é correto 

afirmar que: 

a) o modelo implantado era totalmente desconhecido dos 

portugueses e cada donatária tinha reduzidas dimensões. 

b) representava uma experiência feudal em terras americanas, sem 

nenhum componente econômico mercantilista. 

c) atraiu sobretudo a alta nobreza pelas possibilidades de lucros 

rápidos. 

d) a coroa com sérias dívidas transferia, para os particulares, as 

despesas da colonização, temendo perder a colônia para os 

estrangeiros que ameaçavam nosso litoral. 

e) o sistema de capitanias fracassou e não deixou como 

conseqüências a questão fundiária e a estrutura social excludente. 

 

42. Alguns historiadores afirmam que as conseqüências do modelo de 

colonização adotado pelos portugueses para a exploração do Brasil 

são ainda muito perceptíveis (devastação do meio ambiente, 

exploração do trabalhador rural, conflitos rurais, etc). Este modelo é 

conhecido como plantation ou plantagem e suas principais 

características são: 

a) minifúndio, monocultura, mão-de-obra escrava; 

b) latifúndio, mão-de-obra assalariada, policultura; 

c) latifúndio, policultura, mão-de-obra escrava; 

d) latifúndio, mão-de-obra escrava, monocultura; 

e) latifúndio, trabalho assalariado, monocultura. 

 

43. 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. 

 

44. Sobre a implantação das capitanias hereditárias no Brasil, é correto 

afirmar que:  

a) este sistema pressupunha a utilização de capitais particulares para a 

colonização em troca de uma série de direitos e privilégios 

concedidos ao donatário.  

b) somente as capitanias de Pernambuco e Bahia alcançaram sucesso, 

conseguindo desenvolver a colonização, ao implantarem a 

produção de cana-de-açúcar.  

c) os donatários tinham seus poderes limitados pelo Foral: não podiam 

dispor livremente das terras, nem podiam nomear autoridades 

administrativas e judiciárias.  

d) o sistema de capitanias não atingiu nenhum de seus objetivos: 

garantir o domínio português, povoando o litoral e iniciando a 

implantação dos engenhos de açúcar.  

e) sua constituição político-administrativa era baseada no Foral e no 

Regimento Geral, que concedia a administração temporária das 

terras ao capitão donatário.  

   

45. No início da colonização do Brasil, a fundação das cidades de 

Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, está ligada, 

respectivamente, à:    

a)  implantação de um sistema administrativo, atuação dos jesuítas e 

expulsão de estrangeiros do território.  

b)  prisão de degredados, atuação de contrabandistas e ocupação 

estrangeira.  

c)   escoamento de cana-de-açúcar, descoberta de metais preciosos e 

implantação da capital colonial.  

d)   defesa do território, interiorização do povoamento e escoamento de 

pau-brasil.  

e)  ocupação dos holandeses, ataque aos indígenas revoltosos e base 

de controle do comércio colonial.  

    

46. Todas as alternativas correspondem a atividades desenvolvidas 

durante o neolítico. Assinale aquela que sofreu solução de 

continuidade quanto ao seu desenvolvimento. 

a) A procura dos homens do neolítico pelas margens dos rios para se 

fixarem devido à secura do clima e à escassez de água. 

b) A sedentarização do homem, o desenvolvimento do cultivo do solo, 

de técnicas de caça e a domesticação de animais. 

c) A cultura dolmênica desenvolvida em parte da Europa. 

d) O surgimento dos primeiros aglomerados urbanos devido à 

necessidade dos indivíduos se defenderem de saques e agressões. 

e) O aparecimento dos primeiros trabalhos em metal, em barro e em lã. 

 

47. Colonos portugueses, apoiados por expedições militares, 

começaram a ocupar o Ceará por volta de 1610. O objetivo era 

proteger a Capitania criada em 1534, dos ataques de    

a) franceses, holandeses e ingleses.  

b) alemães, belgas e suíços.  

c) espanhóis, italianos e franceses.  

d) alemães, russos e noruegueses.  

e) franceses, poloneses e árabes.  

 

48. 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. 
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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. 

 
 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49. (Unicamp 2014)  As ocupações de telemarketing expressam uma 

importante transformação do mundo do trabalho nesse começo de 

século. Surgem nos EUA e na Europa nos anos 1980 e na década 

de 1990 atingem o Brasil, onde os call centers (locais de trabalho 

dos atendentes de telemarketing) mais concentram trabalhadores: 

1.103 em cada empresa. 

(Adaptado de Jessé Souza, “Os batalhadores brasileiros. Nova 

classe média ou a nova classe trabalhadora?”. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2012.) 

 

Assinale a alternativa em que todas as características associadas a 

esse tipo de trabalho estejam corretas.  
a) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da 

posse de linhas telefônicas; expansão de serviços de suporte 

técnico e televendas; insegurança no mercado de trabalho.    
b) Estatização das empresas de telecomunicações; generalização das 

linhas de telefones fixos; maior concentração populacional no meio 

rural; estabilidade no mercado de trabalho.    
c) Privatização das empresas de telecomunicações; generalização da 

posse de telefones celulares; retração dos serviços de atendimento 

ao cliente; segurança no mercado de trabalho.     
d) Estatização das antigas empresas de televendas; generalização do 

uso de telefones fixos; retração dos serviços de atendimento ao 

cliente; retração do mercado de trabalho nos serviços.    

   
50. (Espcex (Aman) 2012)  Assinale a alternativa que apresenta um 

significativo acontecimento que, a partir de 1998, provocou uma 

mudança no campo da pesquisa e extração de petróleo e de gás 

natural no território brasileiro.  
a) Privatização da Petrobras    
b) Estatização da Petrobras    
c) Fim do monopólio da Petrobras    
d) Início da produção de petróleo em áreas continentais    
e) Proibição da participação das empresas estrangeiras no setor 

energético brasileiro    

   
51. (Uern 2012)   

 
Japão vive pior acidente nuclear desde Chernobyl 

 

População próxima ao local receberá doses de iodo, um elemento útil 

para prevenir câncer de tireoide. 

 

 
 

O acidente na usina nuclear de Fukushima, no Japão, é o pior do 

país desde a catástrofe de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A falha 

no sistema de refrigeração do reator 1 da usina Daiichi, em função 

do terremoto e do tsunami que atingiram o país nessa sexta-feira, 

foi classificado pelas autoridades como categoria 4. De acordo com 

a Escala Internacional de Sucessos Nucleares (INES), isso 

equivale a um “acidente com consequências de alcance local”, 

informa o jornal El Pais, nesse sábado. Na classificação, 7 é a 

categoria máxima.  

Apenas em duas ocasiões foram registrados acidentes piores, de 

acordo com a classificação da INES: Chernobyl (nível 7, “acidente 

grave”) e a fusão do núcleo de um reator da central americana 

Three Mile Island, em 1979 (nível 5, “acidente com consequências 

de maior alcance”).  

Segundo a agência de notícias japonesa Jiji, três trabalhadores 

sofreram de exposição radioativa perto da usina de Fukushima. 

Para conter as consequências do acidente, o governo japonês tenta 

um método sem precedentes, segundo informou o porta-voz, Yukio 

Edano. Trata-se de um resfriamento do reator com água do mar, 

misturada com ácido bórico. 

Além disso, a população próxima ao local receberá doses de iodo, 

um elemento útil para prevenir câncer de tireoide. Após o desastre 

de Chernobyl, milhares de casos de câncer de tireoide foram 

registrados em crianças e adolescentes, expostos no momento do 

acidente. Mais casos são esperados. 

 

(http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/japao-vive-pior-

acidente-nuclear-desde-chernobyl) 

 

“Por situações como essas descritas na notícia é que o mundo tem 

vivido um momento de aversão à energia nuclear. A Suécia decidiu, 

em plebiscito, fechar todas as suas usinas até 2010, sem contar 

que o mesmo foi decidido na Austrália e Itália. A Alemanha deverá 

fechar todas as suas usinas até 2021”. 

 

(James e Mendes, 2010: 216) 

 

No contexto dos textos, considerando a matriz energética brasileira 

assinale a alternativa correta.  
a) No Brasil, existe uma necessidade urgente de ampliação da 

produção de energia elétrica e a fissão nuclear é alternativa mais 

viável para atender a essa demanda devido às limitações do 

território.    
b) O complexo produtor de energia nuclear de Angra dos Reis é 

paradigma para todos os estados brasileiros, haja vista que a 
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energia nuclear é o principal potencial energético do país depois do 

hidrelétrico, estando este em fase final de uso do potencial total do 

território nacional.    
c) O programa de energia nuclear brasileiro deve sofrer um retrocesso 

nos próximos anos, fato que será viabilizado pelo grande potencial 

hidrelétrico e eólico, ainda não utilizado no país.    
d) O governo brasileiro deve aproveitar a desvalorização da energia 

nuclear no mundo e a baixa dos custos para criar no país uma 

grande matriz energética nuclear, a fim de assegurar o crescimento 

da economia nacional.    

   
52. (Uff 2012)  Lideranças indígenas denunciam construção de 

represas na Bacia Amazônica 

 

Lideranças indígenas denunciaram, em Londres, os efeitos 

negativos da possível construção de três represas na Bacia do 

Amazonas: as hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte, no Brasil, 

e a hidrelétrica de Paquitzapango, no Peru. As três represas, 

segundo as lideranças, irão prejudicar as comunidades indígenas 

na região, além de causar um desequilíbrio ambiental nos 

ecossistemas locais. Segundo Yakarepi, representante de uma 

tribo do Pará, “não existem garantias que assegurem a proteção 

dos direitos humanos das tribos”. 

 

Postado em: 02/03/2011 no Portal EcoDesenvolvimento.org pela 

Redação do sítio eletrônico (adaptado). Disponível em: 

http://www.ecodesenvolvimento.org.br/posts/2011/fevereiro/lideres-

indigenas-denunciam-construcao-de-represas#ixzz1X8oeFApb. 

Acessado em: 05/07/2011. 

 

Belo Monte e a questão do desenvolvimento hidrelétrico 

sustentável 

 

A Usina Hidrelétrica Belo Monte, com obras no rio Xingu, Pará, é 

vista por alguns setores técnicos como um exemplo contundente da 

possibilidade de se obter energia farta proveniente de hidrelétricas 

e, ao mesmo tempo, oferecer garantias aos direitos das populações 

tradicionais e respeito ao meio ambiente. Segundo Marcelo Corrêa, 

diretor-presidente da Neoenergia S. A., “não se pode desprezar o 

potencial hidráulico do Brasil, com cerca de 260 mil MW, dos quais 

40,5% estão localizados na nova fronteira hidroenergética 

brasileira, a Bacia Hidrográfica do Amazonas”. 

 

Homepage da Norte Energia S.A., responsável pela construção de 

Belo Monte (adaptado). Disponível em: 

http://pt.norteenergiasa.com.br/2011/07/15/belo-monte-

desenvolvimenIo-hidreletrico-sustentavel/. Acessado em 

05/07/2011.  

 

O governo brasileiro planeja construir cerca de 60 represas na 

região amazônica, mas o tema provoca opiniões diferentes em 

setores da sociedade. Uma explicação fundamental para as 

diferenças de opinião apontadas encontra-se em   
a) capacidade tecnológica e financeira desigual entre os atores sociais.    
b) interesses divergentes relativos ao modo de ocupar o espaço 

regional.    
c) contradição persistente entre populações tradicionais e ecologistas.    
d) pressão crescente de outros países para o uso de recursos naturais.    
e) disparidade cultural intensa entre as sociedades indígena e branca.    

   
53. (Uepb 2012)  Essas observações estão escritas em uma revista de 

perfil econômico.  

 

“Máquinas não ficam doentes, não se acidentam, não precisam 

descansar, nem reclamam do que fazem.” 

 

 

O fenômeno da globalização alterou fortemente não só as relações 

econômicas dos países, mas também os aspectos sociais e, em 

última instância, o próprio cotidiano da população. Logo:  

 

I. Um dos problemas da nova revolução industrial é o de como 

assegurar a manutenção de um exército de pessoas 

estruturalmente desempregadas, em consequência da automação 

e da robotização na produção e nos serviços.  

II. Na era dos robôs, eficácia, rapidez e padronização são palavras de 

ordem. A inovação tecnológica melhora a qualidade dos produtos, 

diversifica a produção e reduz custos, mas não esconde as feridas 

profundas dos desempregados que a tecnologia criou.  

III. Nas décadas de 1970 e 1980, a mão de obra que migrava em busca 

de trabalho era bem recebida nos países desenvolvidos. A partir da 

década de 1990, com a aceleração do desemprego estrutural, 

passaram a não ser bem vistos pelos trabalhadores desses países, 

acentuando-se os movimentos de xenofobia.  

IV. O trabalho com robôs não tem nenhuma influência na população 

jovem que está iniciando sua vida produtiva. Toda essa mão de 

obra é absorvida por essa inovação tecnológica.  

 

Estão corretas as proposições:   
a) II e III, apenas     
b) I, II e III, apenas     
c) I e III, apenas     
d) I e IV, apenas     
e) I, II, III e IV    

   
54. (Interbits 2012)  Desde 2008, a crise financeira atingiu diversos 

países. A charge a seguir satiriza uma das “soluções” mais 

frequentes adotadas pelos governos para combater a crise.  

 

 
 

A partir da interpretação da charge, conclui-se que:  
a) a elevação da taxa de juros é uma maneira dos bancos reterem 

recursos financeiros para cobrir os prejuízos dos clientes 

inadimplentes, a exemplo de Portugal.    
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b) a acentuada corrupção nos governos é uma das causas da dívida 

pública, a exemplo da Alemanha.    
c) a diminuição da carga tributária é medida essencial para estimular a 

economia, a exemplo dos Estados Unidos.    
d) a elevação dos impostos é uma medida que objetiva reduzir a dívida 

interna, a exemplo da Grécia.    
e) o aumento dos tributos é uma forma do Estado reduzir suas dívidas, 

porém pode levar crescimento do consumo, a exemplo da Itália.    
 

55. (Ufrn 2013) As curvas de nível são linhas que unem os pontos do 

relevo os quais apresentam a mesma altitude.  

A figura abaixo representa a topografia de uma área a partir de curvas 

de nível.  

 
 

Considerando as informações da figura apresentada, é correto 

afirmar:  

a) O percurso do rio principal segue a direção nordeste-sudoeste.  

b) As maiores declividades do terreno localizam-se na direção 

noroeste.  

c) As menores altitudes do terreno localizam-se na direção sudeste.  

d) O percurso do rio principal segue a direção sudoeste-nordeste.  

 

56. (Uern 2012) Um turista chega à cidade de Natal (RN) e, encantado 

com as belezas do estado, resolve conhecer Mossoró (RN), para 

isso utiliza o mapa rodoviário.  

 
 

Dispondo do mapa, mediu a distância entre as duas cidades (2,8 cm) e 

concluiu que terá que percorrer  

a) 2,8 km.  

b) 28 km.  

c) 280 km.  

d) 2800 km.  

 

57.  ENEM 2000 

O quadrinho publicado na revista "Newsweek" (23/9/1991) ilustra o 

desespero dos cartógrafos para desenhar o novo mapa-múndi 

diante das constantes mudanças de fronteiras. 

 
Levando em consideração o contexto da época em que a charge foi 

publicada, dentre as frases abaixo, a que melhor completa o texto 

da fala, propondo outra correção no mapa, é: 

a) "A Albânia já não faz parte da Europa". 

b) "O número de países só está diminuindo". 

c) "Cuba já não faz parte do Terceiro Mundo." 

d) "O Kasaquistão acabou de declarar independência". 

e) "Vamos ter de dividir a Alemanha novamente". 

 

58.  UFSC 

A linguagem cartográfica é essencial à geografia. Neste âmbito, 

CONSIDERE as afirmações adiante. 

 

I. O mapa é uma reprodução idêntica da realidade. 

II. São elementos que compõem os mapas: escala, projeção 

cartográfica, símbolo ou convenção e título. 

III. A escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa 

e a distância real correspondente à área mapeada. 

 

Considerando as três assertivas, PODE-SE AFIRMAR 

CORRETAMENTE que: 

a) apenas I é verdadeira 

b) apenas II é verdadeira. 

c) apenas III é verdadeira. 

d) apenas I e III são verdadeiras. 

e) apenas II e III são verdadeiras. 

 

59. UFPR 

As escalas são relações entre as dimensões reais e as de 

representações gráficas registradas em mapas. Quanto às escalas 

numéricas 1 : 10 000 e 1 : 50 000, é CORRETO AFIRMAR: 

 

1. Por se tratar de uma razão, a escala de 1 : 10 000 é maior que a 

http://3.bp.blogspot.com/--1emWVSbrQs/UaKvOS2XoDI/AAAAAAAAHMs/vkmwKaQm0O8/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ImhucOZIWf0/UaKzH8-4nLI/AAAAAAAAHNs/BKRXJmnd9Lw/s1600/Sem+t%C3%ADtulo.jpg
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de 1 : 50 000. 

2. Em folhas de iguais dimensões, a escala de 1 : 10 000 possibilita 

representar uma superfície 5 vezes maior que a de 1 : 50 000. 

3. As distâncias equivalentes na realidade são, respectivamente, 10 

e 50 vezes maiores que as utilizadas. 

4. A escala menor exige maior generalização, enquanto que a 

escala maior exige maior precisão na representação. 

 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.c) Somente as 

afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 

60. (UFPE) Em relação ao Universo. Assinale as afirmativas 

verdadeiras e as afirmativas falsas. 

00) Entre todas as galáxias, a Via-Láctea é a que mais nos interessa, 

pois nela está situado o Sistema Solar.  

11) As constelações boreais estão situadas no hemisfério Sul celeste.  

22) Gravitando entre as órbitas de Marte e Júpiter encontram-se os 

pequenos astros denominados Planetóides ou Asteróides.  

33) A teoria do "Big Bang" procura explicar a origem do universo, como 

tendo sido resultante da explosão de um átomo primordial 

fortemente carregado de energia, ocorrida há aproximadamente 15 

bilhões de anos.  

44) Há o eclipse solar quando a Lua penetra no cone de sombra da 

Terra, ocultando o Sol total ou parcialmente.  

a) vfvvf 

b) fffvv 

c) vfvfv 

d) vvvfv 

 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. Exemplos de exoesqueletos não faltam no mundo da ciência. De 

modo geral, eles são pensados para completar a força e a 

mobilidade humana. As primeiras pesquisas nos Estados Unidos, 

na década de 1960, eram voltadas para o campo militar. Qual era a 

principal ideia? 

a) equipar os homens da infantaria 

b) um exoesqueleto para os soldados, o que traria mais estabilidade e 

força, elementos vitais para o combate. 

c) possibilitar mobilidade a quem precisa 

d) completar a força e a mobilidade humana 

e) aumentar a capacidade de carregamento de quem trabalhava nos 

navios de submarino 

 

62. Sobre as impressoras 3D assinale a alternativa incorreta 

a) Uma das áreas mais beneficiadas pela tecnologia é a medicina, que 

pode produzir materiais de alta precisão com as medidas exatas do 

paciente. Próteses que simulam órgãos são cada vez mais usadas 

em diagnósticos, como moldes de arcada dentária, narizes e ossos. 

b) Pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

buscam produzir robôs a um custo baixo e que sejam capazes de 

realizar atividades pré-estabelecidas. As pessoas poderiam 

“imprimir” os robôs em casa para que eles ajudassem nas tarefas 

domésticas. 

c) A NASA gostou da novidade e estuda testar uma impressora 3D no 

espaço. A máquina terá o tamanho de uma torradeira e deverá 

produzir ferramentas e peças de reposição nos laboratórios da 

Estação Espacial Internacional (ISS). Outro projeto da instituição é 

a pesquisa com materiais orgânicos. A ideia é reproduzir robôs 

substituir o trabalho humano no espaço 

d). Os cientistas querem que as máquinas, em um futuro próximo, 

comecem a produzir órgãos e tecidos humanos, como rins, bexigas 

e vasos sanguíneos que seriam usados em implantes. 

e) N.d.a. 

 

63. Sobre as impressoras 3D, assinale a alternativa 

incorreta.  

a) Elas atuam como se fossem "escultores robot izados".  

b) Este t ipo de equipamento é bastante uti l izado em 

aplicações industr ia is,  para a modelagem de peças de 

veículos, por exemplo.  

c) Estas impressoras não são capazes de fazer modelos 

tr idimensionais dos mais va riados objetos.  

d) Há vár ios t ipos de impressoras 3D. Os modelos mais 

conhecidos constroem o objeto camada a camada, 

sobrepondo-as, trabalhando individualmente em cada 

uma delas.  

e) Há também impressoras que uti l izam um t ipo de pó em 

conjunto com material  colante, assim como 

equipamentos que moldam objetos a part ir  do 

aquecimento de componentes sólidos.  

 

64. Se o dia 12 de junho de 2014 é uma data aguarda pelos fãs de 

futebol, o mesmo vale para os cientistas. O pontapé inicial da Copa 

do Mundo será dado por um jovem com paralisia que usará um 

exoesqueleto (esqueleto externo) projetado por qual neurocientista 

brasileiro? 

a) Alexandre Vallota da Silva 

b) Cláudio Serfaty 

c) Jorge Moll Neto 

d) Miguel Nicolelis 

e) Newton Gonçalves Castro 

 

65. Sobre as impressoras 3D  

I. A tecnologia de impressão 3D, é uma inovação que possibilita criar 

objetos de verdade diretamente do computador. 

II. Os materiais para impressão na impressora 3D são os mais 

variados: borracha, plástico, resina, metal, gesso, cera, tecidos, 

cerâmica e papel. 

III. No Brasil, a primeira impressora 3D foi fabricada em 2013, 

totalmente nacional. 

Pode-se afirmar que 

a)I e II são verdadeiras 

b)I e III são verdadeiras 

c)II e III são verdadeiras 

d)I e III são verdadeiras 

e) todas são verdadeiras 

 

66. Sobre o gás de xisto utilize V para verdadeiro e F para falso. 

(    ) O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em 

material orgânico. 

(    ) Nas camadas do xisto, é possível encontrar gás natural 

semelhante ao derivado do petróleo, que pode ser destinado para 
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o uso como combustível de carros, geração de eletricidade, 

aquecimento de casas e para a atividade industrial. 

(  ) O processo de extração do gás é complexo e requer pouca 

tecnologia para a perfuração de zonas profundas, geralmente 

menos de mil metros de profundidade. 

(    )  nos últ imos anos,  os Estados Unidos, o maior  

consumidor de energia do mundo, têm investido na 

melhor ia da tecnologia  de extração, o que promete 

provocar uma revolução na matr iz energética do país –  

e no mundo.  

a)V,V,V,V 

b)V,F,V,F  

c)V,F,F,V 

d)V,V,F,V 

e)F,F,V,F  

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67. Pela secção reta de um condutor de cobre passam 320 coulombs 

de carga elétrica em 20 segundos. A intensidade de corrente 

elétrica no condutor vale: 

a) 5 A 

b) 8 A 

c) 10 A  

d) 16 A 

e) 20 A  

 

68. Pela secção transversal de um condutor passam 1011 elétrons de 

cada  - e (e = 1,6 · 10-19C), durante 1,0 · 10-6 s. A intensidade de 

corrente elétrica nesse condutor é: 

a) 1,6 · 10-6 A 

b) 1,6 · 10-2 A 

c) 0,625 · 10-2 A 

d) 1,6 · 10-8 A 

e) 0,625 · 10-8 A 

 

69. Num circuito de corrente contínua circula, durante 5 minutos, a 

corrente de 2 ampéres. A carga que atravessa o circuito, neste 

intervalo de tempo, é de: 

a)2 A 

b) 10 C 

c) 4· 10-1 C 

d) 600 C 

e) n.d.a 

 

70. O filamento de uma lâmpada de incandescência é percorrido por 

uma corrente elétrica de 0,20 A. Sabendo que a lâmpada é mantida 

acesa durante 30 minutos, determine o valor da carga elétrica que 

passa pelo filamento durante esse intervalo de tempo. 

a)180 C 

b) 280 C 

c) 360 C 

d) 630 C 

e) n.d.a 

 

71. No circuito apresentado na figura abaixo, considerando que a 

potência dissipada não poderá ser nula, qual das chaves deve ser 

fechada permitindo a passagem de corrente elétrica pelo circuito, 

tal que a potência dissipada pelas resistências seja a menor 

possível? 

                                
a) chave 2 

b) chave 3 

c) chaves 1 e 3 

d) chaves 1 e 2 

e) chaves 1,2 e 3 

 

72. Três resistores idênticos de R = 30Ω estão ligados em paralelo com 

uma bateria de 12 V. Pode-se afirmar que a resistência equivalente 

do circuito é de: 

a) Req = 10Ω, e a corrente é 1,2 A. 

b) Req = 20Ω, e a corrente é 0,6 A. 

c) Req = 30Ω, e a corrente é 0,4 A. 

d) Req = 40Ω, e a corrente é 0,3 A. 

e) Req = 60Ω, e a corrente é 0,2 A. 

 

73. (Unesp 2012)  O gol que Pelé não fez 

 

Na copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé 

pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco 

adiantado, e arrisca um chute que entrou para a história do futebol 

brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade 

de 108 km/h (30 m/s), e três segundos depois toca novamente o 

solo atrás da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no 

ar e passar rente à trave, para alívio do assustado goleiro. 

 

Na figura vemos uma simulação do chute de Pelé. 

 

 
 

Considerando que o vetor velocidade inicial da bola após o chute 

de Pelé fazia um ângulo de 30° com a horizontal (sen30° = 0,50 e 

cos30° = 0,85) e desconsiderando a resistência do ar e a rotação 

da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de 

onde a bola partiu do solo depois do chute e o ponto onde ela tocou 

o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor mais 

próximo de  

a) 52,0.    

b) 64,5.    

c) 76,5.    

http://www.infoescola.com/files/2010/05/circuito4.jpg
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d) 80,4.    

e) 86,6.    

   

74. (Ufsm 2013)  Durante uma visita ao planeta X, um astronauta 

realizou um experimento para determinar o módulo da aceleração 

gravitacional local. O experimento consistiu em determinar o tempo 

de queda de um objeto de massa m, abandonado a partir do 

repouso e de uma altura h. O astronauta verificou que o tempo de 

queda, desprezando a resistência com a atmosfera local, é metade 

do valor medido, quando o experimento é realizado na Terra, em 

condições idênticas. Com base nesse resultado, pode-se concluir 

que o módulo da aceleração gravitacional no planeta X(gx) é, 

comparado com o módulo da aceleração gravitacional na Terra (gt),  

a) x tg 4g .     

b) x tg 2g .     

c) t
x

g
g .

4
     

d) t
x

g
g .

2
     

e) t
x

g
g .

8
     

   

75. (Ufsm 2013)  Um trem de passageiros passa em frente a uma 

estação, com velocidade constante em relação a um referencial fixo 

no solo. Nesse instante, um passageiro deixa cair sua câmera 

fotográfica, que segurava próxima a uma janela aberta. 

Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no 

referencial fixo do trem é ___________, enquanto, no referencial 

fixo do solo, a trajetória é ___________. O tempo de queda da 

câmera no primeiro referencial é ___________ tempo de queda no 

outro referencial. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.  

a) parabólica — retilínea — menor que o    

b) parabólica — parabólica — menor que o    

c) retilínea — retilínea — igual ao    

d) retilínea — parabólica — igual ao    

e) parabólica — retilínea — igual ao    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

 

Um automóvel desloca-se por uma estrada retilínea plana e 

horizontal, com velocidade constante de módulo v.  

 

 

76. (Ufrgs 2013)  Após algum tempo, os freios são acionados e o 

automóvel percorre uma distância d com as rodas travadas até 

parar. Desconsiderando o atrito com o ar, podemos afirmar 

corretamente que, se a velocidade inicial do automóvel fosse duas 

vezes maior, a distância percorrida seria  

a) d/4.    

b) d/2.    

c) d.    

d) 2d.    

e) 4d.    

   

77. (Pucrj 2012)  Duas crianças disputam um saco de balas que se 

situa exatamente na metade da distância entre elas, ou seja, d/2, 

onde d = 20 m. A criança (P) corre com uma velocidade constante 

de 4,0 m/s. A criança (Q) começa do repouso com uma aceleração 

constante a = 2,0 m/s2. 

 

Qual a afirmação verdadeira?  

a) (P) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q) nesse 

instante é maior.    

b) (Q) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (P) nesse 

instante é maior.    

c) (P) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q) é igual 

à de (P), nesse instante.    

d) (Q) chega primeiro ao saco de balas, mas a velocidade de (Q) é 

igual à de (P), nesse instante.    

e) (P) e (Q) chegam ao mesmo tempo ao saco de balas, e a velocidade 

de (Q) é igual à de (P).    

   

78. (Pucrj 2012)  Um objeto é abandonado do alto de um prédio de 

altura 80 m em t = 0. Um segundo objeto é largado de 20 m em t = 

t1. Despreze a resistência do ar.  

Sabendo que os dois objetos colidem simultaneamente com o solo, t1 

vale: 

 

Considere g = 10 m/s2.  

a) 1,0 s.    

b) 2,0 s.    

c) 3,0 s.    

d) 4,0 s.    

e) 5,0 s.    

 

 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (Ita)  Sabemos que o analgésico sintetizado por A. Bayer tem a 

fórmula estrutural mostrada a seguir: 

 
em relação à constituição deste composto, qual das opções a 

seguir contém a afirmação ERRADA? 

 

Este composto contém: 

(A) Um grupo carboxila.   

(B) Um anel aromático e um grupo carboxila.   

(C) Um grupo éter e um anel aromático.   

(D) Um grupo éster e um grupo carboxila.   

(E) Um anel aromático, um grupo éster e um grupo carboxila.   

   

80. (Ufrgs)  A fórmula molecular C2H6O pode representar compostos 

pertencentes às funções 

(A) hidrocarboneto, álcool e aldeído.   

(B) álcool e éter.   

(C) aldeído e cetona.   

(D) ácido carboxílico, aldeído e álcool.   

(E) éter, cetona e éster.   

   

http://1.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TOWPFnKOvUI/AAAAAAAABO4/p1dIBEpCxaY/s1600/fig_quest%C3%A3o_01.jpg
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81. (Ufrgs)  Na análise de uma amostra de manteiga rançosa, foram 

encontrados compostos com fórmulas moleculares C3H6O e 

C4H8O2. Sabendo-se que esses compostos apresentam cadeias 

carbônicas acíclicas, normais e saturadas, é possível prever que se 

trata de 

(A) aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos.   

(B) aldeídos, álcoois e éteres.   

(C) álcoois, éteres e ésteres.   

(D) ácidos carboxílicos, cetonas e álcoois.   

(E) ésteres, aldeídos e éteres.   

   

82. (Ufrgs)  O ortocresol, presente na creolina, resulta da substituição 

de um átomo de hidrogênio do hidroxibenzeno por um radical 

metila. A fórmula molecular do ortocresol é 

(A) C7H8O                                   

(B) C7H9O                                   

(C) C6H7O   

(D) C6H8O   

(E) C6H9O   

 

83. (Ufrgs)  Na reação de esterificação 

 
os nomes dos compostos I, II e III são, respectivamente, 

(A) ácido etanoico, propanal e metanoato de isopropila.   

(B) etanal, propanol-1 e propanoato de etila.   

(C) ácido etanoico, propanol-1, etanoato de n-propila.   

(D) etanal, ácido propanoico, metanoato de n-propila.   

(E) ácido metanoico, propanal e etanoato de n-propila.   

   

84. (Ufrgs)  Assinale a alternativa que apresenta a associação correta 

entre a fórmula molecular, o nome e uma aplicação do respectivo 

composto orgânico. 

(A) CH3COOCH2CH3 - acetato de butila - aroma artificial de fruta   

(B) CH3CH2OCH2CH3 - etoxietano - anestésico   

(C) CH3CH2COCH3 - propanona - removedor de esmalte   

(D) CH3CH2COOH - ácido butanoico - produção de vinagre   

(E) CH3CH2CH2CH2CH3 - pentano - preparação de sabão   

 

85 - (FAMECA SP) - O cloreto de sódio é largamente utilizado pela 

população na preparação de alimentos, mas pode ser prejudicial à 

saúde se for consumido em excesso, favorecendo a retenção de 

líquidos e, consequentemente, produzindo a elevação da pressão 

arterial. Em relação a essa substância, o tipo de ligação e o número 

total de pares de elétrons da última camada do íon cloreto são, 

respectivamente, 

a)  covalente e 4. 

b)  iônica e 2. 

c)  iônica e 6. 

d)  iônica e 4. 

e)  covalente e 8. 

 

86 - (FMJ SP) - Um átomo neutro de um elemento químico apresenta 

um elétron na última camada. É correto afirmar que esse átomo 

a)  tem tendência a perder 2 elétrons para se estabilizar. 

b)  é um gás nobre. 

c)  pertence à família 2 da classificação periódica. 

d)  tem tendência a perder 1 elétron para se estabilizar. 

e)  pertence à família 5 da classificação periódica. 

 

87 - (FPS PE) - Considere os átomos X, com número atômico 13, e os 

átomos Y com número atômico 8. Entre esses átomos forma-se um 

composto com a seguinte fórmula: 

a)  X3Y2 

b)  X2Y3 

c)  XY 

d)  X4Y3 

e)  X2Y5 

 

88 - (IFSP) - Todos os tipos de ligações químicas resultam do seguinte: 

a)  combinação de átomos de elementos químicos diferentes. 

b)  compartilhamento de elétrons das eletrosferas dos átomos. 

c)  interações elétricas entre núcleos e eletrosferas dos átomos. 

d)  transferência de elétrons e prótons de um átomo a outro. 

e)  combinação de prótons dos núcleos de átomos diferentes. 

 

89 - (UFPEL RS) - Elementos alcalinos e alcalino-terrosos têm em co-

mum o fato de 

a)  existirem livres na natureza. 

b)  formarem cátions. 

c)  ocuparem a região central da Tabela Periódica 

d)  serem não-metálicos. 

e)  serem pouco reativos. 

90 - (Fac. Santa Marcelina SP) - Os átomos que formam as moléculas 

que constituem o nitrogênio líquido, N2, estão unidos por ligações 

covalentes 

a)  duplas apolares. 

b)  triplas polares. 

c)  triplas apolares. 

d)  simples polares. 

e)  simples apolares. 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (UFRS) Os carboidratos, moléculas constituídas,  em geral, por 

átomos de carbono, hidrogênio e  oxigênio, podem ser divididos em 

três grupos:  monossacarídeos, oligossacarídeos e  

polissacarídeos.  A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de  

carboidratos, e a II, alguns exemplos desses  carboidratos. Associe 

adequadamente a segunda  

coluna à primeira. 

COLUNA I  

1. Monossacarídeo  

2. Dissacarídeo  

3. Polissacarídeo  

COLUNA II  

(   ) sacarose  

(   ) desoxirribose  

(   ) amido  

(   ) quitina  

(   ) galactose  

(   ) maltose  

 

 A sequência correta de preenchimento dos  parênteses, de cima 

para baixo, é  

a) 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.  

http://1.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TOWNLaCCxYI/AAAAAAAABOo/xRIINjGxopk/s1600/figura_quest%C3%A3o_05.jpg
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b) 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.  

c) 2 - 1 - 3 - 3 - 1 - 2.  

d) 2 – 1 – 3 – 3 – 1 - 2.  

e) 1 - 2 - 2 - 3 - 1 - 3. 

 

92. Os polissacarídeos, açúcares complexos, são nutrientes de origem 

vegetal e, no homem, apresentam-se como substância de reserva 

na forma de:  

a) amido.  

c) celulose.  

b) quitina.  

d) queratina.  

e) glicogênio. 

 

93 . Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeos. 

a)  Maltose e glicose. 

b)  Glicose e galactose. 

c)   Sacarose e galactose. 

d)   Lactose e glicose. 

e)   Frutose e lactose. 

 

94. (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 

 

95. (Ufpe 96). Os sais minerais existem nos seres vivos de forma 

imobilizada ou dissociados em íons. Pequenas variações nas 

porcentagens de íons podem modificar profundamente a 

permeabilidade, irritabilidade e viscosidade de célula. Analise as 

propostas apresentadas e logo depois marque um  X na alternativa 

correta: 

 

a)  Cloreto ( Cl-) importante cátion presente na hemoglobina quanto 

na clorofila. 

b) Cálcio (Ca++ ) é necessário para a ação de certas enzimas em 

importante na composição da hemoglobina . 

c) Ferro (Fe++ ), presente nos  leucócitos , faz parte de pigmentos 

importantes na respiração (citocromos). 

d) Fosfato (PO4- ) é o principal cátion extra e intracelular. 

e) Magnésio (Mg++) presente na clorofila é, portanto, necessário à 

fotossíntese. 

 

96. (Ufrs 2000) Associe os elementos químicos da coluna superior com 

as funções orgânicas da coluna inferior. 

1. Magnésio 

2. Potássio 

3. Iodo 

4. Cálcio 

5. Sódio 

6.Ferro 

(   ) formação do tecido ósseo 

(   ) auxilia na regulação da tireóide  

(   ) assimilação de energia luminosa para fotossíntese  

(   ) equilíbrio de água no corpo 

(   )  componente da hemoglobina . 

A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 

a) 4 - 3 -1 - 5 -6. 

b) 5 - 6 - 3 - 4 -1. 

c) 4 - 6 -1 - 5 - 2. 

d) 5 - 4 - 3 - 6 -1. 

e) 6 - 4 - 2 - 3 -1 

 

97.(Pucrj)  Duas espécies de plantas intimamente relacionadas (do 

mesmo gênero) são encontradas em uma floresta, produzem flores 

na mesma época e partilham os mesmos polinizadores. No entanto, 

mesmo que ocorra polinização entre indivíduos das espécies, não 

haverá produção de frutos e sementes. 

 Que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies separadas 

na natureza?  

a) Barreira pré-zigótica de isolamento temporal.    

b) Barreira pré-zigótica de isolamento gamético.    

c) Barreira pós-zigótica de inviabilidade do híbrido.    

d) Barreira pós-zigótica de esterilidade do híbrido.    

e) Barreira pós-zigótica de isolamento temporal.    

 

98. A árvore filogenética, representada na figura a seguir, é construída 

com base nas comparações de DNA e proteínas. 

 

 
 

Com base na análise dessa árvore filogenética, assinale a alternativa 

correta.  

a) O grupo formado pelos lêmures é o mais recente, porque divergiu há 

mais tempo de um ancestral comum.    

b) Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética com os 

gorilas do que com os humanos.    

c) Os gorilas compartilham um ancestral comum mais recente com os 

gibões do que com o grupo formado por chimpanzés e seres 

humanos.    

d) Os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo 

formado por chimpanzés e seres humanos.    

e) Os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam grande 

proximidade filogenética entre si.    

 

99. (Ufsm)  O homem sempre demonstrou suas habilidades artísticas, 

deixando importantes registros através de desenhos. Considerando 

os processos evolutivos, o esquema a seguir representa as 

relações entre anagênese e cladogênese. 
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Quanto aos processos evolutivos em 1, 2 e 3, respectivamente, 

assinale a alternativa correta.  

a) anagênese, anagênese e cladogênese.    

b) cladogênese, cladogênese e anagênese.    

c) anagênese, cladogênese e anagênese.    

d) cladogênese, anagênese e cladogênese.    

e) cladogênese, anagênese e anagênese.    

 

100. Em muitas espécies de aves as fêmeas escolhem seus parceiros, 

que são mais coloridos, exuberantes e saudáveis. Essa escolha 

acaba conduzindo à perpetuação do melhor conjunto gênico da 

espécie na adaptação aos meios de vida.  

 O poder das fêmeas na escolha dos machos foi denominados por 

Darwin de:  

a) lei do vigor do híbrido, uma vez que os coloridos são híbridos.  

b) lei do uso e desuso, uma vez que as fêmeas escolhem uma cor 

agradável e outra não.  

c) lei da seleção de uma característica adquirida.  

d) seleção sexual.  

e) seleção artificial, uma vez que as fêmeas escolhem os machos 

coloridos. 

 

101.Em sua estadia no Arquipélago de Galápagos, Darwin estudou um 

grupo de espécies de pássaros, muito semelhantes entre si, mas 

com o bico diferente, adaptado a distintos regimes alimentares. 

Estas espécies diferentes originaram-se de um ancestral comum. 

Este é um mecanismo evolutivo denominado:  

a) co-evolução.  

b) fluxo gênico.  

c) convergência adaptativa.  

d) irradiação adaptativa.  

e) hibridação. 

 

102. (Ufrgs-Modificado)  A árvore filogenética a seguir, que é baseada 

em dados moleculares, reúne num mesmo grupo os grandes felinos. 

O nó 2 reúne as espécies que rugem (característica apomórfica) e 

o nó 3, as que não têm essa capacidade (característica 

plesiomórfica). 

 
Com relação a essa árvore filogenética, é correto afirmar que  

a) a Panthera leo é mais aparentada com a pantera-nebulosa do que 

com o tigre.    

b) os felinos rugidores surgiram depois dos não-rugidores.    

c) as panteras-nebulosas representam o gênero Panthera, que não tem 

a capacidade de rugir.    

d) cada nó representa um evento de especiação por anagênese.    

e) o leão e o leopardo compartilham mais características entre si do 

que a onça e o leopardo.    

 
103. (Fuvest-SP) A bactéria não possui: 

 

a) membrana plasmática. 

b) ribossomos. 

c) parede celular. 

d) DNA. 

e) carioteca. 

 

104. (UFF/97) Considere os seguintes meios de transmissão de 

doenças: 

1- ingestão de cistos eliminados com as fezes humanas; 

2- contaminação através de fezes de inseto em lesões na pele; 

3- picada por mosquito palha ou Birigui; 

4- relações sexuais. 

 

As protozooses correspondentes aos meios de transmissão 

indicados por 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente: 

a) amebíase, doença de Chagas, leishmaniose e tricomoníase. 

b) giardíase, malária, leishmaniose e toxoplasmose. 

c) toxoplasmose, doença de Chagas, malária e amebíase. 

d) amebíase, toxoplasmose, leishmaniose e giardíase. 

e) leishmaniose, malária, doença de Chagas e amebíase. 

 

105.  (FAFEOD/97) Que relação entre a doença, o agente etiológico e o 

vetor é INCORRETA? 

a) Doença de Chagas - Trypanosoma cruzi - barbeiro Tryatoma sp. 

b) Doença do sono - Trypanosoma gambiense - mosca tsé-tsé Glossina 

sp. 



 3ª série do Ensino Médio 4º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 11 de abril de 2014 
 

 16 IGA 

 

c) Disenteria - Entamoeba histolytica - molusco Biomphalaria sp. 

d) Malária - Plasmodium sp - mosquito Anopheles sp. 

e) Úlcera de Bauru - Leishmania brasiliensis - mosquito Phlebotomus 

sp. 

 

106. (UFCE/99) A Doença de Chagas continua causando muitas 

mortes no Brasil e em países pobres do mundo. O texto a seguir 

sobre esta doença é hipotético. Leia-o com atenção.  

"Um paciente residente na periferia de Fortaleza procurou o posto 

médico, queixando-se, entre outras coisas, de febre, anemia, 

cansaço e hipertrofia ganglionar. Após os exames clínico e 

laboratorial, diagnosticou-se, corretamente, que ele estava com a 

Doença de Chagas. Ao tomar conhecimento do caso, um professor 

resolveu discutir o caso com seus alunos, solicitando que eles 

opinassem sobre que medidas deveriam ser tomadas para 

controlar a propagação da doença. Os alunos apresentaram cinco 

sugestões". 

Dentre as sugestões apresentadas pelos alunos, a única 

inteiramente correta é:  

a) isolamento do paciente, para evitar o contágio com outras pessoas, 

pois a doença se propaga também pela inalação do ar 

contaminado;  

b) campanha de vacinação em massa, em Fortaleza e por todo o 

estado do Ceará, para evitar uma epidemia na cidade. 

c) aplicação de inseticidas em toda a cidade, para eliminação do Aedis 

aegypti, inseto transmissor do Trypanosoma cruzi, agente causador 

da doença;  

d) vacinação de cães e eliminação de cães de rua, pois eles são 

reservatórios naturais de protozoários do grupo Trypanosoma;  

e) proteção das portas e janelas com telas, a fim de evitar a entrada do 

barbeiro, inseto transmissor da doença, nas residências". 

 

107.Considere os seguintes componentes celulares: 

(1) membrana plasmática; 

(2) cariotéca; 

(3) cromossomos; 

(4) hialoplasma; 

(5) ribossomos; 

(6) retículo endoplasmático; 

(7) mitocôndrias; 

(8) cloroplastos; 

Dentre as alternativas seguintes, assinale a que tiver a seqüência 

representativa de estruturas ausentes em bactérias: 

a) 1-2-7-8 

b) 2-6-7-8 

c) 2-3-5-6 

d) 3-6-7-8 

e) 5-6-7-8 

 

108..(Fatec-SP) Um organismo unicelular, sem núcleo diferenciado, 

causador de infecção em ratos provavelmente será: 

a) uma bactéria. 

b) uma alga. 

c) um vírus. 

d) um fungo. 

e) um protozoário. 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. (Espm 2012)  Sejam f e g funções reais tais que 

   f 2x 1 2x 4 e  g x 1 2x 1       para todo x R.  

Podemos afirmar que a função fog(x) é igual a:  
 

a) 2x – 1     

b) x + 2     

c) 3x + 1     

d) 2x      

e) x – 3    

   

110. (Pucrj 2012)  Sejam 2f(x) x 1   e 2g(x) x 1.   Então a 

equação f(g(x)) g(f(x)) 2    tem duas soluções reais. O 

produto das duas soluções é igual a:  

a) −2      

b) −1      

c) 0      

d) 1      

e) 2    

 

111. (Uern 2012)  Sejam as funções compostas f(g(x)) 2x 1   e 

g(f(x)) 2x 2.   Sendo g(x) x 1,   então f(5) g(2)  é  

 
a) 10.      
b) 8.       

c) 7.      

d) 6.      

e)nda. 

 
112. (Espcex (Aman) 2013)  Na figura abaixo está representado o 

gráfico de uma função real do 1º grau f(x). 

 

 
 

A expressão algébrica que define a função inversa de f(x) é  

 

a) 
x

y 1
2

       

b) 
1

y x
2

       

c) y 2x 2        

d) y 2x 2         

e) y 2x 2      

   
113. (Espm 2012)  Sejam f e g funções reais tais que 

   f 2x 1 2x 4 e  g x 1 2x 1       para todo x R.  

Podemos afirmar que a função fog(x) é igual a:  
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a) 2x – 1     
b) x + 2     

c) 3x + 1     

d) 2x      

e) x – 3    

   
114. (Uern 2012)  Seja f(x) uma função do primeiro grau que intercepta 

os eixos cartesianos nos pontos (0, 4) e (2, 0). O produto dos 

coeficientes da função inversa de f(x) é  

a) 2.      
b) – 1.     

c) 4.      

d) – 2.     

e)nda. 
 

115.O dono de uma loja sabe que, para não ter prejuízo, o preço de 

venda de determinado produto deve ser, no mínimo, 30% superior 

ao preço de custo. Visando atender clientes que pedem desconto, o 

dono da loja define o preço de venda, acrescentando 60% ao preço 

de custo. Dessa forma, o maior desconto que ele pode conceder, 

sem ter prejuízo, é de: 

a) 16,25%         

b) 18,75%         

c) 18%          

d) 17,75%        

e) 18,25% 

 

116. Certa cidade possui 5.000 vagas de estacionamento público para 

automóveis, das quais 30% estão na área central e 70%, na área 

periférica da cidade. Feito um levantamento quanto ao uso das 

áreas de estacionamento, constatou-se que, no horário de maior 

utilização, 90% das vagas da área central e 70% das vagas da área 

periférica estavam ocupadas. Com base nessas informações, é 

correto afirmar que, no horário de maior utilização, o total de vagas 

ocupadas nas duas áreas era de: 

a) 3000   

b) 3300     

c) 3500 

d) 3800 

e) 4200   

 

117. (G1 - ifsc 2012)  Um automóvel de uma fábrica é vendido para 

uma revendedora por R$ 18.000,00. Essa revendedora vende este 

mesmo automóvel ao consumidor por R$ 25.560,00.  

 

 
 

É CORRETO afirmar que a porcentagem de aumento aplicada pela 

revendedora sobre o preço de fábrica foi de:  

a) 0,40%.    

b) 70%.    

c) 35%.    

d) 40%.    

e) 42%.    

 

118.  

 
A partir da propaganda mostrada, o desconto real para compras 

realizadas no site e pagas no boleto será de  

a) 17%  

b) 18%  

c) 19%  

d) 20%  

e) 21% 

 

119. No Brasil, o número de mortes por doenças relacionadas ao 

aparelho circulatório vem crescendo, como mostram os dados do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para o período entre 1996 e 2008. 

 
O aumento no número de mortes para o período considerado foi, 

aproximadamente, de 

A) 78 % 

B) 70 % 

C) 39 % 

D) 28 % 

E) 22 % 

 

120. Uma indústria tem matriz na capital e duas filiais, I, II, no interior. 

Na matriz trabalham 45% dos funcionários e na filial I, 30%. Uma 

porcentagem de 36% dos funcionários da indústria optaram por um 

determinado plano de saúde. Sabendo que 25% dos funcionários 

da capital e 30% dos funcionários da filial I optaram por esse plano, 

a porcentagem dos funcionários da filial II que também optaram 

pelo plano é: 

a) 67 % 

b) 63 % 

c) 59 % 

d) 51 % 

e) 47 % 
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1º TESTE QUINZENAL 

1º TRIMESTRE  -  2014 

  

Forma correta de preenchimento 

 

1.  

Não preencha assim 

 

 Nome do Candidato 

 
 

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

 
  1ª 21-fev-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. 

 


