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Coordenação do Ensino Médio 

4º TESTE QUINZENAL  - 2ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Dentre as orações abaixo, uma contém complemento nominal. Qual? 

a) Meu pensamento é subordinado ao seu. 

b) Você não deve faltar ao encontro. 

c) Irei à sua casa amanhã. 

d) Venho da cidade às três horas. 

e) Voltaremos pela rua escura ... 

 

2. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal: 

a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. 

b) Ela é uma fera maluca. 

c) Ela é maluca por lambada nacional. 

d) Não tenho medo da louca. 

e) O amor de Deus é o primeiro mandamento. 

 

3.Em “a linguagem do amor está nos olhos” – os termos grifados são 

respectivamente: 

a) complemento nominal e predicativo do sujeito; 

b) adjunto adnominal e predicativo do sujeito; 

c) adjunto adnominal e objeto direto; 

d) complemento nominal e adjunto adverbial; 

e) adjunto adnominal e adjunto adverbial. 

 

4.Confiamos no futuro Desconhecemos as coisas do futuro. Temos 

confiança no futuro 

- Nas expressões acima, os termos grifados funcionam 

respectivamente, como: 

a) objeto indireto; adjunto adnominal; complemento nominal; 

b) objeto indireto; complemento nominal; objeto indireto; 

c) objeto indireto; objeto indireto; complemento nominal; 

d) objeto direto; adjunto adnominal; objeto indireto; 

e) objeto direto; sujeito; complemento nominal. 

 

5. Dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas: "O lucro", 

que é um dos incentivos do sistema, foi "excelente". 

a) objeto direto - adjunto adverbial. 

b) sujeito - predicativo do sujeito. 

c) sujeito - predicativo do objeto. 

d) predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 

e) predicativo do sujeito – sujeito 

 

6. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é: 

a) oculto 

b) simples 

c) indeterminado 

d) oração sem sujeito 

e) elíptico 

 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. (Vunesp - SP)  Leia atentamente os versos seguintes: 

 

“Eu deixo a vida com deixa o tédio 

Do deserto o poeta caminheiro 

- Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um mineiro.”  

 

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 

8. (PUC-RS) 

 

“Já de noite o palor me cobre o rosto 

Nos lábios meus o alento desfalece. 

Surda agonia o coração fenece 

E devora meu ser mortal desgosto! 

Do leito embalde no macio encosto 

Tento o sono reter!... Já esmorece 

O corpo exausto que o repouso esquece... 

Eis o estado em que a mágoa me tem posto!” 

 

A relação mórbida com a morte demonstra que parte da poesia de 

Álvares de Azevedo prende-se ao: 

a) idealismo romântico. 

b) saudosismo inconformado. 

c) misticismo religioso. 

d) negativismo filosófico. 

e) mal do século. 

 

9.         O “Adeus” de Teresa 

 

            A vez primeira que eu fitei Teresa, 

            Como as plantas que arrasta a correnteza, 

            A valsa nos levou nos giros seus... 

            E amamos juntos... E depois na sala 

            “Adeus” eu disse-lhe a tremer co’a fala... 

            

            E ela, corando, murmurou-me: “adeus.” 

            

            Uma noite... entreabriu-se um reposteiro... 

            E da alcova saía um cavaleiro 

            Inda beijando uma mulher sem véus... 

            Era eu... Era a pálida Teresa! 

            “Adeus” lhe disse conservando-a presa... 

            

            E ela entre beijos murmurou-me: “adeus!” 

            

            Passaram tempos... séc’los de delírio 

            Prazeres divinais... gozos do Empíreo... 

            ... Mas um dia volvi aos lares meus. 

            Partindo eu disse – “Voltarei!... descansa!...” 

            Ela, chorando mais que uma criança, 
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            Ela em soluços murmurou-me: “adeus!” 

            

            Quando voltei... era o palácio em festa!... 

            E a voz d’Ela e de um homem lá na orquestra 

            Preenchiam de amor o azul dos céus. 

            Entrei!... Ela me olhou branca... surpresa! 

            Foi a última vez que eu vi Teresa!... 

            

            E ela arquejando murmurou-me: “adeus!” 

 (CASTRO ALVES, Antonio Frederico. Espumas flutuantes. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2005. p. 51.) 

 

Sobre características do estilo de Castro Alves presentes no poema, 

considere as afirmativas a seguir. 

I. Presença de uma visão erotizada do amor e da mulher. 

II. Abandono do tom aclamatório presente nos poemas sobre os 

escravos. 

III. Confirma sua inserção na segunda geração do Romantismo. 

IV. Revela influência do sentimentalismo amoroso adulto. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

b) Somente as afirmativas II e III são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    

e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 

10. No texto seguinte, é evidente o predomínio da função poética da 

linguagem. Pergunta-se: qual a função secundária que a linguagem 

desempenha nesta mensagem? 

 

“No mais interno fundo das profundas 

Cavernas altas, onde o mar se esconde, 

Lá, donde as ondas saem furibundas,  

Quando às iras do vento o mar responde, 

Neptuno mora, e moram as jucundas 

Nereidas, e outros deuses do mar, onde  

As águas campo deixam às cidades  

Que habitam essas úmidas deidades.” 

(Camões, Os Lusíadas) 

 

a) Função emotiva.  

b) Função conativa. 

c) Função referencial.  

d) Função metalinguística. 

e) Função fática. 

 

11. (Enem) 

 

 Gênero dramático é aquele em que o artista usa como 

intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem 

do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 

composição literária destinada à apresentação por atores em um 

palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é 

complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e 

possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de 

personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e 

à ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto 

de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens 

encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta 

de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 3) pela 

situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, 

sociais, espirituais em que se situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a 

ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação 

real por meio da representação. 

 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1973. (Adaptado.) 

 

Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um 

espetáculo teatral, conclui-se que: 

 

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de 

ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma 

coletiva. 

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído 

pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da 

peça e do trabalho interpretativo dos atores. 

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, 

como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, 

imagens e fragmentos textuais, entre outros. 

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação 

teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da 

comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias 

atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do 

processo de produção/recepção do espetáculo teatral, já que se 

trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 

à cena teatral. 

 

12. 

Aula de português 

 A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender. 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 

O português são dois; o outro, mistério. 

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Esquecer para lembrar. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1979. 

 

 (Enem) Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta 

expressa o contraste entre marcas de variação de usos da 

linguagem em: 
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a) situações formais e informais. 

b) diferentes regiões do país. 

c) escolas literárias distintas. 

d) textos técnicos e poéticos. 

e) diferentes épocas. 

 

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 

 

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 
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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]: 

 

TEXTO 

 

Enclavado entre Mundaca y el cabo Ogoño, la Reserva de la 

Biosfera de Urdaibai se articula en torno a la ría de Guernica. En su 

seno, el río Oca se funde con el mar, y de esta interacción surge un 

conjunto de marismas costeras, el segundo en importancia del 

litoral cantábrico. Urdaibai, que en euskera significa  ría de los 

jabalíes., es un auténtico mosaico de ambientes marinos, fluviales y 

terrestres. Su gran diversidad paisajística y natural le han 

convertido en el abanderado del patrimonio natural vasco. Además 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el País Vasco cuenta con 

otros espacios naturales protegidos. 

(Rondaiberia, julio, 1996) 

 

19- (UEPB) El texto dice que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

 

I . está ubicada en el País Vasco. 

II. es el único parque natural de la región Vasca. 

III. está dibujada en la bandera de la región. 

 

Está correcta solamente la opción: 

 

a) I             

b) II           

c) III           

d) I y II            

e) II y III 

 

20- "Mantel", "sótano" y "desván" son, respectivamente: 

 

a) toalha de banho - porão - sótão 

b) toalha de mesa - porão - sótão 

c) toalha de mesa - sótão - porão 

d) tolha de banho - sótão - porão 

e) toalha de mesa - sótão – degrau 

 

21- Unicentro-PR (adaptada) – Numere los días de la semana a 

empezar por el primer día de trabajo y marque la opción correcta. 

 

(  ) Martes 

(  ) Viernes 

(  ) Sábado 

(  ) Domingo 

(  ) Lunes 

(  ) Jueves 

(  ) Miércoles 

 

a) 5,2,6,7,4,1,3. 

b) 2,5,6,7,1,4,3. 

c) 3,2,7,6,1,4,5. 

d) 2,5,7,3,4,1,6. 

e) 2,5,6,7,3,4,1. 

 

22- Señale la alternativa cuyo léxico no hace parte del entorno escolar. 

a) Pupitre. 

b) Vinotinto.  

c) Goma.  

d) Bolígrafo. 

e) Pizarra. 

 

Consejos útiles para su viaje a Santo Domingo 

 

 Durante la estancia es conveniente tomar agua embotellada. 

 Lleve una buena crema de protección solar y un sombrero. 

 No hay que olvidar regatear en los precios señalados en los 

mercados y pequeñas tiendas. 

 En el traslado en taxi del aeropuerto al centro de la capital hay 

que pactuar el precio con el taxista. 

 El dominicano acostumbra a echar una siesta después del 

almuerzo. Si el tiempo lo permite, conviene seguir al pie de la 

letra el refrán que dice: “Allí donde fueres, haz lo que 

vieres”. 

 

(Texto adaptado http://www.geocities.com). 

 

23- (UFPB) Según el texto se recomienda 
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a) tomar agua del grifo. 

b) regatear precios en los grandes almacenes. 

c) llevar un equipaje apropiado. 

d) pagar lo que le pide el taxista. 

e) trasladarse del aeropuerto al centro en taxi. 

 

24- (UFPB) El refrán “Allí donde fueres, haz lo que vieres” trae la 

misma idea de: 

 

a) Cada oveja con su pareja. 

b) Quien en pleitos ande metido, aunque los gane, siempre ha perdido. 

c) Cuanta alegría nos dan, los huéspedes cuando van. 

d) Date prisa despacio y llegarás al palacio. 

e) Cada tierra con su uso, y cada rueca con su huso. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

Assinale a alternativa correta 

25. Guess what? I'm getting married next month. 

a) Oh, she is? 

b) Oh, is she? 

c) Oh, are you? 

d) Oh, aren't we? 

e)Oh, Am I? 

 

26. You should know that negative remarks never work, but positive 

ones _____________. 

a) did 

b) does 

c) do 

d) done 

e) doing    

 

27. I live on a ___________ street near the park. 

a) century 

b) wide 

c) sort 

d) large 

 

28. Where is she going to ___________ for us? 

a) expert 

b) wait 

c) hope 

 expect 

 

29. You  must be __________ if you want to enter the university. 

a) evidence 

b) indifference 

c) persistent 

 persistently    

 

30. A frase "Jimmy plays the guitar very well" tem como forma negativa: 

a) Jimmy doesn't plays the guitar very well 

b) Jimmy don't play the guitar very well 

c) Jimmy doesn't play the guitar very well 

d) Jimmy plays not the guitar very well 

 Jimmy not play the guitar very well 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia – TQ 04 – 2º ANO 

 

31. Analise o silogismo seguinte e indique o termo médio e qual a sua 

função. 

 

Todo sábio é humilde 

Paulo é sábio 

Logo, Paulo é humilde. 

 

a) O Termo médio é Sábio porque faz a ligação entre as premissas 

b) O Termo médio é humilde porque tem a função de adjetivar o 

sujeito 

c) O Termo médio é Sábio porque tem a função de enfatizar o jogo 

das premissas 

d) O Termo médio é Paulo porque apresenta o resultado das 

premissas 

e) O Termo médio na está presente visto que aparece apenas nas 

premissas negativas. 

 

32. Indique a alternativa que explica o erro do silogismo a seguir: 

 

Nenhum político é corrupto 

Pedro não é Político 

Logo, Pedro não é corrupto 

 

a) Ausência de um dos três termos necessários (Médio, Menor, Maior) 

b) De duas premissas particulares nada resulta 

c) A Conclusão não pode exceder a premissa 

d) De duas premissas negativas nada se conclui 

e) O termo médio não pode estar na conclusão. 

 

33. Pela lógica dialética, entende-se que as coisas mudam porque são 

ultrapassadas pelo novo, em função de uma luta entre contrários, 

entre forças opostas, contraditórias. Com efeito, As coisas não são, 

em sua absoluta identidade, dadas de uma vez por todas, mas 

estão em permanente contradição com algo e entre si, o que leva 

ao movimento.   

 

O termo que, segundo a Filosofia Hegeliana, traduz essa ideia é: 

 

a) Princípio de Identidade 

b) Principio de Verdade 

c) Exatidão 

d) Devir 

e) Princípio Lógico 

 

34. Na dialética Hegeliana temos os termos: Tese, Antítese e Síntese, 

Os quais estão traduzidas em significado nas seguintes 

alternativas, exceto em: 

 

a) TESE – momento de afirmação: estado em que as coisas são em 

ato; 

b) ANTÍTESE – momento da negação: estado em que as coisas são 

“questionadas”, sendo ultrapassadas. 

c) SÍNTESE – momento de um “novo” resultado: é uma outra tese. 

d) SÍNTESE – momento que antecede a antítese. 

e) TESE – momento de um “novo” resultado: é uma outra tese. 
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35. O povo brasileiro, comprovadamente, nuca foi passivo quanto às 

mudanças políticas, culturais, econômicas e sociais. Observe 

algumas conquistas de movimentos sociais. 

 

 Mudanças na própria legislação trabalhista após a Nova República; 

 Implantação de salário, carga horária de 8 horas/dia e previdência 

social; 

 A possibilidade que os trabalhadores têm de fazer greve 

 

 As mudanças citadas foram conquista de que movimento da 

sociedade brasileira? 

 

a) Movimento dos Sem Terra 

b) Movimento dos Trabalhadores Rurais e das Indústrias  

c) Movimento das Corporações de Ofício 

d) Movimento dos Trabalhadores liberais 

e) Movimento Republicano 

 

36. No sistema político brasileiro a democracia é o modelo de governo 

vigente, em que o povo participa da vida política de forma 

transparente. Assim, quanto à classificação de democracia, o Brasil 

é: 

 

a) Uma democracia representativa – os cidadãos conversam sobre 

problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

b) Uma democracia direta – por meio dos eleitos, projetos, ações e 

leis são encaminhadas a assembleias, câmaras e ao senado, de 

acordo com a estrutura estabelecida nos três poderes. 

c) Uma democracia representativa – por meio dos eleitos, projetos, 

ações e leis são encaminhadas a assembleias, câmaras e ao 

senado, de acordo com a estrutura estabelecida nos três poderes. 

d) Uma democracia direta – os cidadãos conversam sobre 

problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

e) Uma democracia representativa e direta – os cidadãos elegem os 

representantes para “governarem” em nome do povo, mas o próprio 

povo pode fazer movimentos reivindicatórios. 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37.Quais os dois acontecimentos que definiram o desfecho da guerra a 

partir de 1917 ?  

a) A saída da Rússia e entrada dos Estados Unidos no conflito.  

b) A propagação do conflito as demais nações do globo e entrada dos 

Estados Unidos no conflito. 

c) A saída da Rússia e a entrada da Itália no conflito. 

d) A propagação dos ideais republicanos na França e a entrada dos 

Estados Unidos na guerra.  

e) Os Estados Unidos retiram-se do conflito devido ao processo 

revolucionário que acontecia na Rússia e a guerra Fria. 

 

38.O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado 

por: 

 

a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização 

ideológica entre fascismo e comunismo. 

b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e 

coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. 

c) estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os 

E.U.A. e a U.R.S.S. para deter o avanço fascista na Europa. 

d) prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento 

da guerra fria entre os E.U.A e a U.R.S.S. 

e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e 

surgimento do capitalismo monopolista. 

 

39. Refletindo sobre a organização do sistema produtivo das colônias 

hispano-americanas, é possível afirmar que a utilização da mão-de-

obra indígena:  

I) embora predominante no século XVI, foi progressivamente 

abandonada nos séculos seguintes, em decorrência da vigorosa 

campanha movida contra ela pelas monarquias protestantes 

europeias, que tentavam desse modo desarticular o sistema 

colonial espanhol de credo católico.  

II) foi extinta a partir de meados do século XVII, quando a "plantation" 

açucareira, outrora restrita à América Central, se difundiu pelas 

demais colônias espanholas, exigindo assim a captação no exterior 

de escravos africanos, cujo trabalho era mais rentável que o do 

indígena.  

III) se processou, basicamente, por meio da "encomienda", espécie de 

contrato de parceria segundo o qual o "encomendero" (espanhol) 

fornecia o capital, e os indígenas, a mão-de-obra para o 

desenvolvimento de uma determinada atividade colonial, 

repartindo-se igualmente os lucros obtidos.  

IV) se efetuou, em determinadas regiões, a partir da "mita", instituição 

de origem incaica adaptada pelos espanhóis, a qual consistia em 

recrutar, para trabalho nas minas, cidades e fazendas, indivíduos 

escolhidos no seio das comunidades por sorteio, pagando-se um 

salário ínfimo pelos serviços prestados.  

V) nos termos em que se deu, acarretou a desestruturação das 

comunidades, as quais, com a exigência de trabalhos excessivos, 

não encontravam meios de reproduzir suas relações tradicionais, 

sendo então esvaziadas pela dizimação, pela fuga ou pela 

autodestruição dos seus membros.  

 

Está(ão) correta(s): 

a) I e III 

b) II e III 

c) III e V 

d) II e IV 

e) lV e V 

 

40. Ao comparar o português e o espanhol durante a colonização da 

América, Sérgio Buarque de Holanda qualificou-os como o 

Semeador e o Ladrilhador. Considerou como ladrilhadores os 

espanhóis, que empreenderam uma colonização mais sistemática e 

efetiva e, como semeadores os portugueses, que foram mais 

negligentes quanto ao processo colonizador. Todas as afirmativas 

traduzem corretamente as idéias do Semeador ou do Ladrilhador, 

EXCETO: 

a) A colonização espanhola foi marcada pelo afã do lucro, só se 

construía o que produzia resultado imediato e havia aversão à 

ordem. 

b) A colonização portuguesa tinha um caráter essencialmente 

comercial, demonstrado no desinteresse em ocupar o interior na 

fase inicial. 

c) A legislação espanhola era abundante e minuciosa, pretendendo, 

dessa maneira, reproduzir a própria metrópole no além-mar. 
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d) O português cuidou, de imediato, mais em feitorizar uma riqueza fácil 

quase sempre ao alcance da mão do que em construir e planejar. 

e) O traçado retilíneo e ordenado das cidades espanholas denunciava 

o esforço de vencer a civilização pré-existente. 

 

41. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos 

espanhóis: 

a) desestimulou a economia da Metrópole e conduziu ao fim do 

monopólio de comércio. 

b) contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, 

concentrada nas áreas de mineração. 

c) eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou 

exclusivamente a iniciativa privada. 

d) dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias 

anteriores à conquista. 

e) impôs o domínio político e econômico dos "criollos". 

 

42. Os "índios" encontrados pelos espanhóis ao "descobrirem" a 

América formavam um contingente numeroso com características 

culturais variadas, tais como: I - a maioria era constituída de grupos 

tribais em estágios diversos de desenvolvimento - nômades ou 

sedentários; II - Astecas e Incas constituíam verdadeiras 

civilizações, com estruturas políticas e sociais complexas; III - no 

caso dos Maias, a sedentarizarão possibilitou a constituição de uma 

sociedade agrícola e o surgimento de cidades; IV - predominavam 

as comunidades de guerreiros, que dividiam com os sacerdotes a 

posse das melhores terras. Assinale se estão corretas apenas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e IV 

d) I, II e III 

e) I, III e IV 

   

43. A organização administrativa brasileira, iniciada com o sistema de 

capitanias hereditárias, a partir de 1534, enquadra-se no 

colonialismo mercantilista. Esse modelo administrativo 

implementado pela Coroa portuguesa determinou:    

a)  a organização de quinze capitanias, baseadas na policultura, no 

artesanato e na pecuária, nas quais os donatários possuíam plena 

liberdade religiosa.   

b)  o início da fase de mineração na colônia, com distribuição das 

“datas” para a nobreza lusitana explorar ouro e diamantes à custa 

do trabalho escravo.  

c)  o início do contato com os povos indígenas, objetivando catequizá-

los, promovendo o escambo com os nativos, articulando-os para a 

expulsão de Maurício de Nassau.  

d)  a intenção portuguesa de alcançar o Oceano Pacífico e evitar o 

avanço espanhol sobre as terras brasileiras e as Índias Orientais.  

e)  a origem do sistema agrário brasileiro atual, com predominância do 

latifúndio e a persistente violência aos povos indígenas.    

   

44. Sobre as Capitanias Hereditárias, sistema administrativo adotado 

no Brasil por iniciativa de D. João III, é correto afirmar:    

a) O sistema já fora experimentado, com êxito, pelos portugueses em 

suas possessões nas ilhas atlânticas e marcou o início efetivo da 

colonização lusa no Brasil.  

b) Os donatários tornavam-se proprietários das capitanias através 

da Carta de Doação, a qual lhes dava o direito de vendê-las, de 

acordo com seus interesses.  

c) A maioria dos donatários era representante da grande nobreza 

de Portugal e demonstrava forte interesse pelo sistema de 

capitanias.  

d) O fracasso do sistema é associado às lutas ocorridas na disputa 

pelas terras e aos conflitos com estrangeiros que freqüentavam as 

costas brasileiras.  

   

45. 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.  

   

46. 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.  

   

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. No período do Brasil Colônia, existiam mecanismos de acesso à 

terra, como as sesmarias, que eram:   

a)   autorizações de Portugal para importação de escravos negros 

como condição para que os filhos de donatários tivessem direito ao 

recebimento de terras.  

b)   lotes de terra doados pelos donatários ao colono para que fossem 

explorados.  

c)   impostos correspondentes ao uso da terra, cujo pagamento 

possibilitaria posterior aluguel.  
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d)   parcelas de recursos que a Coroa enviava aos donatários para 

financiar a distribuição das terras e que deveriam ser pagas a longo 

prazo.  

e)   títulos de terra ocupada mediante mecanismo de compra, conforme 

a Lei de Terras.  

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (Fatec 2012)  O agronegócio envolve operações desde as 

pesquisas científicas relacionadas ao setor até a comercialização 

dos produtos, determinando uma cadeia produtiva entrelaçada e 

interdependente. 

 

(ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de et alii. Geografia: 

sociedade e cotidiano. São Paulo: Escala, 2010.) 

 

Podem-se acrescentar outras características ao agronegócio, 

dentre as quais a seguinte:  

a) mantém centros de tecnologia avançados, voltados à agricultura 

orgânica.    

b) expande os cultivos de grãos da região Centro-Oeste para a região 

Sudeste.    

c) promove a concentração de terras e o desemprego no campo.    

d) possibilita ao país a autossuficiência nas matérias-primas para a 

indústria.    

e) planeja a expansão das lavouras, barrando o desmatamento e os 

impactos ambientais.    

   

50. (Ufu 2012)  A modernização da agricultura brasileira iniciou-se na 

década de 1950 e intensificou-se na década seguinte com a 

implantação do setor industrial voltado para a produção de 

equipamentos e insumos para a agricultura. 

 

Disponível em: <http://www.cptl.ufms.br/revista-geo/jodenir.pdf>. 

Acesso em: junho de 2012. (adaptado). 

 

Vários fatores contribuíram para a modernização agrícola brasileira, 

que também provocou uma série de consequências, como  

a) a substituição dos trabalhadores rurais pelo uso intensivo de 

equipamentos e técnicas revolucionárias na produção, que 

tornaram o produtor independente dos fatores ambientais e 

dependente da indústria agrícola.    

b) a ampliação dos impactos ambientais, sobretudo causados pelo uso 

de produtos tóxicos sem os cuidados necessários, embora a 

utilização de agrotóxicos tenha possibilitado o aumento da 

produção de alimentos, destinados, principalmente, ao 

abastecimento interno.    

c) a necessidade de contratação da mão de obra cada vez mais 

qualificada, que reduziu drasticamente o lucro dos produtores 

rurais, pois os salários pagos a estes novos trabalhadores eram 

bem superiores aos salários pagos aos trabalhadores não 

qualificados que foram dispensados.    

d) a grande concentração de terras nas mãos de poucos produtores, o 

que tem gerado imensos conflitos no campo, buscando a Reforma 

Agrária como uma forma de democratizar o acesso à terra.    

   

51. (G1 - ifba 2012)  De acordo com a imagem e com os 

conhecimentos sobre a reforma agrária no Brasil, considere as 

seguintes afirmações: 

 

 
 

I. No Brasil, os movimentos pelo acesso à terra existem desde a 

promulgação da Lei de Terras, em 1850. Antes disso, a forma mais 

utilizada era a posse. 

II. O principal movimento de luta pela reforma agrária é o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 

III. Atualmente, o MST luta pela aceleração do processo de reforma 

agrária e pela ampliação dos benefícios aos assentados, como 

assistência técnica e créditos agrícolas. 

IV. Um dos principais massacres que chamou a atenção da 

comunidade internacional para a questão da Terra no Brasil foi 

Eldorado do Carajás. O conflito, que resultou na morte de 19 

trabalhadores sem-terra, aconteceu no dia 17 de abril de 1996. 

 

De acordo com a análise das proposições, a alternativa verdadeira é:  

a) I, II, III, IV    

b) II, III, IV    

c) II, IV    

d) II, III    

e) I, II, III    

   

52. (Enem 2012)   

 
 

Na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida 

na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro 

derivada dessa modificação produtiva está presente em:  
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a) Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de 

desigualdades sociais.    

b) Modernização técnica do território, com redução do nível de 

emprego formal.    

c) Valorização de atividades de subsistência, com redução da 

produtividade da terra.    

d) Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da 

concentração fundiária.    

e) Melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de 

produtos primários.    

   

53. (Fgv 2012)  Considere as assertativas sobre a agricultura brasileira. 

 

I. A modernização do campo brasileiro possibilitou o crescimento da 

agricultura familiar comercial, ampliando a produção e a 

produtividade. 

II. Nestas últimas décadas, a agricultura camponesa tornou-se 

antieconômica, porque não conseguiu incorporar mudanças 

estruturais e, praticamente, desapareceu do campo brasileiro. 

III. Nas últimas décadas, a industrialização da agricultura contou com o 

apoio do Estado que, oferecendo financiamentos e infraestrutura, 

priorizou os produtos destinados à exportação. 

 

Está correto somente o que se afirma em  

a) I.    

b) II.    

c) I e II.    

d) I e III.    

e) II e III.    

   

54. 

 
 

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem propondo ações 

no sentido de oferecer uma resposta às transformações na 

composição etária da população brasileira. 

Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais 

diretamente na seguinte iniciativa: 

a) revisão das bases da legislação sindical 

b) alteração das regras da previdência social 

c) expansão das verbas para o ensino fundamental 

d) ampliação dos programas de prevenção sanitária 

  

55. (Unicamp 2012)  “A produção de grãos no Brasil na safra 

2009/2010 será recorde (147,10 milhões de toneladas), superando 

em 8,8% o volume produzido na safra 2008/2009 (....). A área 

plantada na safra 2009/2010 é de 47,33 milhões de hectares, 0,7% 

menor que a cultivada na safra 2008/2009.”  

 

(Jornal Brasil Econômico, 06/08/2010, p. 17.) 

 

O aumento de produção de grãos em área menor indica um aumento 

da produtividade, em função dos seguintes fatores:  

a) uso de sementes geneticamente modificadas, baixa utilização de 

insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 

predominantemente assalariada e uso intensivo do solo.    

b) uso de sementes de melhor qualidade, maior utilização de insumos 

agrícolas e de maquinário, mão de obra predominantemente 

assalariada e uso intensivo do solo.    

c) uso de sementes de melhor qualidade, maior utilização de insumos 

agrícolas e de maquinário, mão de obra predominantemente 

familiar e uso extensivo do solo.    

d) uso de sementes geneticamente modificadas, maior utilização de 

insumos agrícolas e de maquinário, mão de obra 

predominantemente familiar e uso intensivo do solo.    

 

56. A análise das pirâmides etárias possibilita perceber algumas 

tendências da dinâmica demográfica de uma sociedade. 

Observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 

2000: 

  

A macrorregião brasileira que deverá demorar mais para concluir seu 

processo de transição demográfica é a: 

a) Centro-Oeste 

b) Nordeste 

c) Sudeste 

d) Norte 

 

57. (FGV-SP) 

Uma antiga técnica defensiva para conter um fenômeno global 

do século 21 

Como se fosse um castelo medieval cercado por hordas de 

bárbaros, a Grécia acaba de completar o primeiro trecho (14,5 km) 

de um fosso que blindará sua fronteira terrestre com a Turquia, na 

região da Trácia. [...] Quando estiver terminado, terá 120 km de 

comprimento - quase em paralelo ao rio Evros, que serpenteia 
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entre os dois países - por 30 de largura e 7 de profundidade. O 

buraco será semeado de arame farpado, câmeras 

térmicas e sensores de movimento. 

http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2011/08/06/grecia-

constroi-uma-trincheira-para-frear-a-imigracao-da-turquia.jhtm 

Sobre o “fosso” mencionado na reportagem, assinale a alternativa 

correta: 

a) Trata-se de uma iniciativa conjunta dos governos de Atenas e de 

Ancara, com vistas a minimizar os fluxos migratórios controlados 

por grupos organizados. 

b) Foi idealizado pela Frontex, a agência que gerencia o controle 

das fronteiras externas da União Europeia. 

c) Tem como objetivo estender para as fronteiras terrestres gregas 

o rígido sistema de segurança que esvaziou os campos de 

refugiados situados nas ilhas do Mar Egeu. 

d) É parte de um amplo programa de legalização da entrada de 

imigrantes, que já tornou a Grécia o país europeu que mais 

concede o estatuto de refugiado. 

e) Visa estancar o crescente fluxo de imigrantes ilegais que entram 

na União Europeia pela fronteira turco-grega. 

 

58. (UNIOESTE) Sobre o fenômeno migratório, leia as afirmativas 

abaixo: 

 

I. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos ou forçados; um 

exemplo deste último tipo de migração é a dos refugiados de 

guerra. 

II. Pode-se chamar de refugiados ambientais aos migrantes que deixam 

lugares por problemas ambientais que dificultam as condições de 

vida, como a seca, a desertificação, enchentes, etc 

III. O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos 

migratórios. É motivo, por exemplo, para a emigração de brasileiros 

para os EUA. 

IV. A Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV 

até aproximadamente a metade do século XX, recebendo 

imigrantes das colônias e ex-colônias, que buscavam as boas 

condições de vida nas cidades européias. Atualmente, este 

continente transformou-se em área de emigração, com pessoas 

que se dirigem em busca de novas oportunidades em outros 

continentes, como o americano, o africano e o asiático. 

V. O Brasil, no século XIX, foi área de atração de imigrantes que 

buscavam novas oportunidades, sendo o maior grupo o de origem 

latino-americana (paraguaios, argentinos, bolivianos, etc.). 

 

Assinale a opção que contem as afirmações corretas. 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) III, IV e V. 

d) IV e V. 

e) V e I. 

 

59. (PUC) Entre os fatores que impulsionaram a migração européia 

para o Brasil entre 1870 - 1930, podemos excluir: 

 a) o desenvolvimento da cafeicultura; 

b) as iniciativas dos fazendeiros de auxiliar colonos; 

c) a abolição da escravatura e a conseqüente liberação da mão-de-

obra; 

d) a unificação política e industrialização tardia da Itália; 

e) a Primeira Guerra Mundial. 

 

60. (UFT) Parcela considerável do desemprego que se verifica, 

atualmente, no mundo, está associada a mudanças estruturais na 

economia – é o denominado desemprego estrutural. 

 É CORRETO afirmar que essa modalidade de desemprego é 

conseqüência 

 a) da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento 

industrial. 

b) da crescente importância do setor primário na economia global. 

c) do crescimento da economia informal nos países periféricos. 

d) do desaquecimento e da crise progressivos da economia mundial. 

  

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. 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 

 

62. 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 

 

63. 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 

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 
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d)V,V,F,V 

e)F,F,V,F  

 

64. 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 

 

65. 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. 

 

66. 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 model agem de peças de 

veículos, por exemplo.  

c) Estas impressoras não são capazes de fazer modelos 

tr idimensionais dos mais variados 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.  

 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67-Seja um balão A que tem o quádruplo da capacidade do balão B. 

Ambos os balões contêm o mesmo gás à mesma temperatura. A 

pressão no balão A é de 2 atm e no balão B é de 8 atm. Qual a 

pressão do gás após a abertura da torneira, de forma a não variar a 

temperatura? 

                        

 
a) 1,2 atm 

b) 3,2 atm 

c) 3,5 atm 

d) 4,6 atm 

e) 5,4 atm 

 

68- Um reservatório de 30 litros contém nitrogênio, no estado gasoso 

(diatômico, ou seja, N2), à temperatura de 20ºC e à pressão de 3 

atm. A válvula do reservatório é aberta momentaneamente e uma 

certa quantidade de gás escapa para o meio ambiente, fazendo 

com que a pressão do gás restante no reservatório seja de 2,4 atm. 

Determine a massa do nitrogênio que escapou.  

Dados: R=0,082 atm.l/mol.k; MN2 = 28 g/mol 

a) 20,4 

b) 22,4 

c) 25,2 

d) 27,8 

e) 30,5 

69 - Fazendo-se uma 1 g de água entrar em ebulição sob pressão 

normal, obtém-se 1671 cm3 de vapor. Sendo 1 cm3 o volume de 1 g 

de água e 540 cl/g seu calor de vaporização, qual é a variação da 

energia interna do sistema nesse processo? 

a) 250 cal 

b) 320 cl 

c) 440 cl 

d) 500 cal 

e) 620 cal 

70 - Tem-se 5,0 mols de moléculas de um gás ideal a 27ºC e sob 

pressão de 5,0 atm. Qual o volume ocupado por esse gás? 

a) 20,5 l  

b) 22,4 l 

c) 24,6 l 

d) 25,8 l 

e) 26,3 l 

71- Um gás perfeito se encontra em um recipiente de 4L de volume sob 

pressão de 2 atm e a uma temperatura de 27° C. O gás é então 

comprimido, sob pressão constante até que seu volume seja 

reduzido a 25 % do inicial. Em seguida, o gás é aquecido a volume 

constante, até uma temperatura de 477° C. A pressão do gás, no 

seu estado final, valerá 

a) 10 atm 

b) 8 atm 

c) 12 atm 

d) 15 atm 

e) 20 atm 

72 - Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. 

Em um estado A, as suas variáveis são: pA= 2,0 atm; VA= 0,90 

litros; qA= 27°C. Em outro estado B, a temperatura é qB= 127°C e a 

pressão é pB = 1,5 atm. Nessas condições, o volume VB, em litros, 

deve ser:   
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a) 0,90  

b) 1,2  

c) 1,6  

d) 2,0  

e) 2,4   

73. (Uern 2013)  Ao trocar calor com o meio ambiente, um corpo de 

massa 0,5 kg teve sua temperatura reduzida para 20°C, sem sofrer 

mudança no seu estado físico. Sendo o calor específico da 

substância que constitui esse corpo igual a 0,175 cal/g °C e a 

quantidade total de calor transferida igual a 4.900 cal, então, a 

temperatura inicial do corpo no início do processo era de  

a) 72°C.     

b) 76°C.     

c) 80°C.     

d) 84°C.    

   

74. (Uern 2013)  Para se aquecer um corpo constituído por uma 

substância de calor específico 0,4 cal/g °C foi utilizado uma fonte 

térmica que fornece 120 cal/min. Se, no aquecimento, o corpo 

sofreu um aumento de 50 °C em sua temperatura num intervalo de 

15 minutos, então, a massa desse corpo e de  

a) 60 g.    

b) 80 g.    

c) 90 g.    

d) 180 g.    

   

75. (Ufg 2013)  Umidade é o conteúdo de água presente em uma 

substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar 

um gás homogêneo e incolor se sua concentração no ar estiver 

abaixo do limite de absorção de vapor de água pelo ar. Este limite é 

chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir da 

qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de água. O ponto 

de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. 

Um fato interessante ligado à umidade do ar é que, em um dia 

muito quente, o ser humano sente-se termicamente mais 

confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve 

ao calor  

a) recebido pelo corpo por irradiação.    

b) cedido para a água por convecção.    

c) recebido do vapor por condução.    

d) cedido para o vapor por convecção.    

e) cedido pelo corpo por condução.    

   

76. (Enem 2013)  Em um experimento foram utilizadas duas garrafas 

PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada 

uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as 

garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada 

incandescente. Em seguida a lâmpada foi desligada. Durante o 

experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: a) 

enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser 

desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 

 

 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à 

da branca, durante todo experimento, foi  

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento.    

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.    

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.    

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.    

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento.    

   

77. (Enem PPL 2012)  Em dias com baixas temperaturas, as pessoas 

utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a 

sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o 

corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um 

corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. 

  

A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque   

a) possui a propriedade de gerar calor.     

b) é constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar 

frio.     

c) diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o 

meio externo.     

d) tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o 

equilíbrio térmico.     

e) está em contato direto com o corpo humano, facilitando a 

transferência de calor por condução.    

   

78. (Enem PPL 2012)  Chuveiros elétricos possuem uma chave para 

regulagem da temperatura verão/inverno e para desligar o chuveiro. 

Além disso, é possível regular a temperatura da água, abrindo ou 

fechando o registro. Abrindo, diminui-se a temperatura e fechando, 

aumenta-se.  

Aumentando-se o fluxo da água há uma redução na sua 

temperatura, pois   

a) aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, 

aumentando a perda de calor por radiação.     

b) aumenta-se o calor especifico da água, aumentando a dificuldade 

com que a massa de água se aquece no chuveiro.     

c) diminui-se a capacidade térmica do conjunto água/chuveiro, 

diminuindo também a capacidade do conjunto de se aquecer.     

d) diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, 

diminuindo também a sua capacidade de aquecê-la.     

e) diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do 

chuveiro, diminuindo a transferência de calor de uma para a outra.    

   

 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (UFRGS) Numa determinada área urbana, a concentração média 

do agente poluente SO2 no ar atmosférico atingiu o valor de 3,2 x 

10-4 g.m-3. Essa concentração, expressa em mol.L-1 e em 

moléculas.m-3, corresponde, respectivamente, aos valores 

a) 5,0 x 10-6 e 3,0 x 1018.  

b) 3,2 x 10-7 e 6,0 x 1020.  

c) 5,0 x 10-9 e 2,7 x 1025.  

d) 5,0 x 10-3 e 3,0 x 1021.  

e) 5,0 x 10-9 e 3,0 x 1018.  
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80. (UFRGS) Misturando-se 250 mL de solução 0,600 mol/L de KCℓ 

com 750 mL de solução 0,200 mol/L de BaCℓ2, obtém-se uma 

solução cuja concentração de íon cloreto, em mol/L, é igual a 

a) 0,300.                                    

b) 0,400.                                    

c) 0,450.  

d) 0,600.  

e) 0,800.  

 

81. (UFRGS) O volume, em mililitros, de uma solução de 0,5 mol/L de 

AgNO3 necessário para preparar 200 mililitros de uma solução 0,1 

mol/L desse sal é igual a 

a) 10.  

b) 20.  

c) 25.  

d) 40.  

e) 50.  

   

82. (UFRGS) O soro fisiológico é uma solução aquosa que contém 0,9 

% em massa de NaCℓ. Para preparar 200 mL dessa solução, a 

quantidade necessária de NaCℓ é de aproximadamente 

a) 0,45 g.  

b) 1,8 g.  

c) 0,09 mol.  

d) 0,18 mol.  

e) 10,6 g.  

   

83. (UFPB) Um técnico laboratorial, distraidamente, deixou derramar no 

chão um frasco de 20 mL de uma solução 0,2 mol/L de ácido 

sulfúrico. Na prateleira, ele dispunha de uma solução de hidróxido 

de sódio 0,6 mol/L. Nessa situação, para neutralizar completamente 

o volume de ácido derramado, será necessário um volume de base 

igual a: 

a) 18,50 mL  

b) 20,00 mL  

c) 6,66 mL  

d) 13,33 mL  

e) 26,66 mL  

   

84. (UFRJ) Antigamente, o açúcar era um produto de preço elevado e 

utilizado quase exclusivamente como medicamento calmante. No 

século XVIII, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, 

esse cenário mudou. Hoje, a sacarose é acessível à maior parte da 

população, sendo utilizada no preparo de alimentos e bebidas. Um 

suco de fruta concentrado de determinada marca foi adoçado com 

3,42 g de açúcar (sacarose: C12H22O11) em 200 mL de solução. 

Com este suco, foi preparado um refresco, adicionando-se mais 

800 mL de água. A concentração em mol/L de sacarose no suco e 

a concentração em g/L de sacarose no refresco são, 

respectivamente 

a) 0,05 mol/L e 34,2 g/L.  

b) 0,05 mol/L e 3,42 g/L.  

c) 0,5 mol/L e 3,42 g/L.  

d) 0,5 mol/L e 34,2 g/L.  

85. Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem 

amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de 

nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra 

de cigarro libere 2,0 × 104mol de amônia, a 27°C e 1 atm. (Dado: R 

= 0,082 atm × L / K x mol). 

O volume de NH3 gasoso, em mL, será, aproximadamente 

(A) 49    

(B) 4,9    

(C) 0,49    

(D) 0,049    

(E) 0,0049 

 

86. Considere o texto a seguir: 

Cavendish ficou intrigado pelo gás que era produzido quando certos 

ácidos reagiam com metais. [...] Descobriu que esse novo gás tinha 

uma densidade de apenas 1/14 da do ar. Observou também que, 

quando uma chama era introduzida numa mistura desse gás com 

ar, o gás pegava fogo. Por isso chamou-o de "ar inflamável dos 

metais". [...] Cavendish pensou que o ar inflamável vinha de fato 

dos metais, não do ácido. Como a maioria dos químicos, seus 

contemporâneos, ele também aceitava a teoria do flogístico, 

acreditando que os metais eram uma combinação de cinza metálica 

e flogístico. Isso, juntamente com a leveza e inflamabilidade 

excepcionais do "ar inflamável", o levou à conclusão sensacional de 

que havia conseguido isolar o flogístico.   (Paul Strathern, "O sonho 

de Mendeleiev") 

As informações contidas no texto permitem concluir que o gás 

observado por Cavendish era o 

a) O2     

b) N2     

c) H2     

d) CO2     

e) CH4 

87. Uma equipe tenta resgatar um barco naufragado que está a 90 m 

de profundidade. O porão do barco tem tamanho suficiente para 

que um balão seja inflado dentro dele, expulse parte da água e 

permita que o barco seja içado até uma profundidade de 10 m. O 

balão dispõe de uma válvula que libera o ar, à medida que o barco 

sobe, para manter seu volume inalterado. No início da operação, a 

90 m de profundidade, são injetados 20.000 mols de ar no balão. 

Ao alcançar a profundidade de 10 m, a porcentagem do ar injetado 

que ainda permanece no balão é 

(Pressão na superfície do mar = 1 atm; No mar, a pressão da água 

aumenta de 1 atm a cada 10 m de profundidade. A pressão do ar 

no balão é sempre igual à pressão externa da água.) 

(A) 20 %     

(B) 30 %     

(C) 50 %     

(D) 80 %     

(E) 90 % 

 

88. Considere os gases NH3 e CO2 nas mesmas condições de pressão 

e temperatura. Podemos afirmar corretamente que a relação entre 

as velocidades de difusão dos mesmos, vNH3/vCO2, é igual a: 

(Massas Molares: C = 12 g.mol1; O = 16 g.mol1 ; N = 14 g.mol1; H = 

1 g.mol1 ) 

a) 2,0     

b) 1,6      

c) 1,4      

d) 0,6      

e) 1,0 

 

89. Usando os conceitos relacionados ao estudo dos gases, podemos 

afirmar CORRETAMENTE que 
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a) através da Lei de Boyle, é possível comprovar que, a uma 

temperatura constante, o volume ocupado por uma massa fixa de 

um gás é diretamente proporcional à pressão. 

b) de acordo com a Teoria Cinética Molecular dos gases, um gás é 

formado por moléculas em constante movimento e, em um gás 

ideal, não há atração nem repulsão entre as moléculas. 

c) pela Lei de Charles, para transformações isobáricas, o volume de um 

gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta. 

d) pela Lei de Gay-Lussac, proposta em 1802, quando uma massa 

variável de um gás sofre transformação isocórica, a pressão do gás 

será diretamente proporcional à temperatura absoluta do sistema. 

e) pela Hipótese de Avogadro, gases diferentes, nas mesmas 

condições de volume, de pressão e de temperatura, sempre 

apresentarão diferentes números de moléculas 

 

90. Quanto aos gases, é CORRETO afirmar que 

a) sob pressão de uma atmosfera e temperatura ambiente, um mol de 

qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros 

b) a equação de estado que relaciona volume, temperatura, pressão e 

massa de um gás é chamada equação de Clapeyron 

c) nas transformações isométricas, o volume varia, enquanto a 

temperatura e a pressão permanecem constantes 

d) a 1 atm, 760 mmHg e 273 K, o volume de um mol de gás depende 

de sua posição na tabela periódica 

e) a expressão PV = nRT representa a lei de Boyle 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (UNAERP-SP) A classificação dos vírus como seres vivos é muito 

discutida. A característica encontrada em alguns dos seres vivos 

que os vírus não possuem é: 

a) ser constituídos de ácidos nucléicos e proteínas. 

b) ser capazes de auto-reprodução limitada. 

  c) apresentar estrutura celular com carioteca e citoplasma. 

d) agir como parasitas intracelulares obrigatórios. 

e) parasita células tanto animais e vegetais quanto bactérias. 

 

92. (Fuvest-SP) Os antibióticos atuam contra os agentes causadores 

das seguintes doenças: 

a) tuberculose, coqueluche e hepatite. 

b) tuberculose, sífilis e gripe. 

c) tétano, sífilis e gripe. 

  d) tuberculose, coqueluche e sífilis. 

e) coqueluche, sífilis e sarampo. 

 

93. (MED. VASSOURAS) Numa placa de Petri com meio de cultura 

foram semeadas bactérias causadoras de pneumonia. Por um 

acaso, um esporo de fungo caiu dentro da placa, resultando numa 

colônia, enquanto as bactérias desenvolveram outras colônias na 

periferia, conforme o esquema a seguir: 

 

No espaço entre a colônia de fungos e a de bactérias, foram 

evidenciadas substâncias produzidas pelo fungo. 

 

 
 

Podemos perceber que a relação entre as duas populações em 

questão é do tipo: 

 

a) predatismo, sendo o fungo predador das bactérias; 

b) comensalismo, porque a bactéria se alimenta das substâncias 

produzidas pelo fungo; 

c) competição, uma vez que ambos competem pelo mesmo nicho 

ecológico; 

d) parasitismo, porque o fungo utiliza as bactérias sem matá-las; 

e) amensalismo, sendo a população bacteriana contida pelas 

substâncias produzidas pelo fungo. 

  

94. (UNEBE) Certas infecções hospitalares podem ser de difícil 

combate por meio de antibióticos comumente utilizados. Este feito 

deve-se à: 

 

a) indução, nas bactérias, de resistência aos antibióticos; 

b) convivência de portadores de diversos tipos de infecção; 

c) seleção de linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos; 

d) rejeição de antibióticos pelo organismo humano; 

e) tendência da bactéria a se habituar aos antibióticos. 

 

95. Mackenzie-SP Assinale a alternativa que NÃO apresenta 

correspondência entre a doença, o agente causador e o agente 

transmissor. 

a) febre amarela, vírus e Aedes aegypti 

b) dengue, vírus e Aedes aegypti 

c) malária, protozoário e Anopheles 

d) elefantíase, protozoário e Culex 

e) doença de Chagas, protozoário e Triatoma 

 

96. Cefet-PR“Em janeiro deste ano, um estudante brasiliense após uma 

visita à Chapada dos Veadeiros (GO)começou a queixar-se de 

dores pelo corpo, febre e calafrios. Pouco tempo depois ele faleceu 

e foi diagnosticada febre amarela como responsável pelo óbito. 

Quatro outros casos foram registrados na mesma época, o que 

levou a uma preocupação nacional sobre este mal que se 

acreditava estar erradicado desde 1942. Entretanto, nunca saiu do 

mapa e parece persistir nas florestas. Ovírus é transmitido por 

picadas de mosquitos (Aedes aegypti e Haemagogus sp.) e ataca 

principalmente o fígado, deixando o doente com uma cor 

amarelada e pode levar à morte”.  

Superinteressante, Ano 14, nº 2, 02/2000.  

Outras doenças comuns ao ser humano são transmitidas por 

artrópodes vetores. Assinalea alternativa que contém as doenças 

transmitidas pelos vetores Phlebotomus (“mosquitopalha”), 

Anopheles (“mosquito-prego”), Triatoma (“chupança”) e Culex sp, 

respectivamente? 

a) Leishmaniose, Malária, Doença de Chagas, Elefantíase. 

b) Filariose, Doença do Sono, Enterobiose, Leishmaniose. 

c) Malária, Amarelão, Doença de Chagas, Úlcera de Bauru. 

d) Giardíase, Malária, Filariose, Doença do sono. 
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e) Úlcera de Bauru, Filariose, Leishmaniose, Malária. 

 

97. (IFBA)  Leia. 

 

O fascinante processo de criação da vida 

 

O interesse pelo desenvolvimento embrionário é antigo. Em seus 

estudos anatômicos, Leonardo da Vinci especulou sobre os 

mistérios da concepção: desenhou um feto dentro do útero e criou 

esboços de uma possível ligação entre a medula espinhal e os 

testículos. No século XVII, cientistas naturalistas acreditavam que o 

espermatozoide abrigaria um bebê em miniatura, pronto para usar 

o útero como incubadora. Hoje temos ao nosso alcance 

informações significativas, que esclarecem boa parte das nossas 

dúvidas. Recursos de ultrassonografia permitem acompanhar a 

evolução da gravidez desde os primeiros dias após a fecundação, e 

descobertas no campo da genética trouxeram revelações sobre 

hereditariedade. 

 

Adaptado de: Mente & Cérebro, nº 222, julho de 2011, p. 12. 

 

Sobre desenvolvimento humano, é correto afirmar que:  

a) O ovócito II, durante a penetração do espermatozoide, completa a 2ª 

divisão meiótica e dá origem a um óvulo e um 2º glóbulo polar.    

b) Nos gêmeos monozigóticos, a fecundação se dá com a participação 

de dois ovócitos e dois espermatozoides que podem dar origem a 

crianças de sexos diferentes.    

c) No ciclo menstrual, após o pico de LH, a taxa de estrogênio aumenta 

e a da progesterona diminui, estimulando o aumento dos níveis de 

FSH.    

d) Aproximadamente cinco semanas depois da fecundação, ocorre o 

processo de nidação, que estimula a produção de FSH.    

e) Na gravidez, o útero produz HCG, que contribuirá para suspensão 

da menstruação e da ovulação.    

 

98. (Unesp)   

 
 

Nunca se viram tantos gêmeos e trigêmeos. As estatísticas confirmam 

a multiplicação dos bebês, que resulta da corrida das mamães às 

clínicas de reprodução. O motivo pelo qual a reprodução assistida 

favorece a gestação de mais de uma criança é a própria natureza 

do processo. Primeiro, a mulher toma medicamentos que 

aumentam a fertilidade e, em consequência, ela libera diversos 

óvulos em vez de apenas um. Os óvulos são fertilizados em 

laboratório e introduzidos no útero. Hoje, no Brasil, permite-se que 

apenas quatro embriões sejam implantados – justamente para 

diminuir os índices de gravidez múltipla. 

 

(Veja, 30 de março de 2011.) 

 

Suponha que uma mulher tenha se submetido ao tratamento descrito 

na notícia, e que os quatro embriões implantados em seu útero 

tenham se desenvolvido, ou seja, a mulher dará à luz 

quadrigêmeos. Considerando-se um mesmo pai para todas as 

crianças, pode-se afirmar que  

a) a probabilidade de que todas sejam meninas é de 50%, que é a 

mesma probabilidade de que todos sejam meninos.    

b) a probabilidade de as crianças serem do mesmo sexo é de 25%, e a 

probabilidade de que sejam dois meninos e duas meninas é de 

50%.    

c) embora as crianças possam ser de sexos diferentes, uma vez que se 

trata de gêmeos, serão geneticamente mais semelhantes entre si 

do que o seriam caso tivessem nascidas de gestações diferentes.    

d) as crianças em questão não serão geneticamente mais semelhantes 

entre si do que o seriam caso não fossem gêmeas, ou seja, fossem 

nascidas de quatro diferentes gestações.    

e) as crianças serão gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos 

entre si e, portanto, todas do mesmo sexo.    

   

99. (UEG)  As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são 

consideradas como um dos problemas de saúde pública mais 

comum em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o 

organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive à Aids, além 

de terem relação com a mortalidade materna e infantil. No Brasil, as 

estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) de infecções 

de transmissão sexual na população sexualmente ativa, a cada ano, 

estão representadas no gráfico a seguir: 

 

 
 

Após a análise do gráfico e do conhecimento acerca das possíveis 

formas de contágio das DSTs apresentadas, pode-se afirmar:  

a) a frequência similar de herpes genital e de HPV está relacionada ao 

fato de ambas serem bacterianas e de serem transmitidas pelo 

contato sexual direto com pessoas contaminadas.    

b) a gonorreia, com frequência maior em relação à sífilis, HPV e herpes 

genital, é causada por uma bactéria cujo doente pode ser tratado 

com o uso de antibióticos.    

c) a maior frequência de clamídia na população está relacionada às 

diversas mutações que ocorrem no vírus transmissor, o que 

dificulta o tratamento da doença e possibilita maior contágio.    

d) a menor frequência de sífilis em relação à gonorreia e à clamídia 

pode ser explicada pelo fato de a população humana utilizar 

frequentemente espermicidas e anticoncepcionais.    

 

100. Em Teresina, quando as atividades nas olarias cessam, a 

prostituição infantil cresce, como uma alternativa de sobrevivência. 
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Esse fato pode ser associado ao número de casos de crianças e 

adolescentes contaminados com vírus e bactérias, causadores de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

Assinale a alternativa que apresenta DST causadas, respectivamente, 

por vírus e bactérias. 

a) AIDS e herpes. 

b) gonorréia e paralisia infantil. 

c) herpes e varíola. 

d) sífilis e gonorréia. 

e) AIDS e sífilis. 

 

101. Um estudo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 

em adolescentes foi realizado no Rio de Janeiro, para identificar as 

principais causas dessas enfermidades. A média de idade dos 

jovens portadores de DSTs foi de 16,8 anos, sendo que a idade 

média da primeira relação sexual foi de 14,7 anos. O uso 

infreqüente de preservativo, o atraso escolar e o uso de drogas 

lícitas e ilícitas foram as principais variáveis associadas, nesse 

estudo, às DSTs. A tabela a seguir mostra a distribuição das DSTs 

nos adolescentes avaliados. 

 
De acordo com o texto, a tabela e seus conhecimentos sobre DSTs, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I. A segunda DST em ocorrência para ambos os sexos é transmitida 

pelo papilomavírus humano, responsável pelo surgimento de lesões 

verrugosas na região genital e anal, podendo alguns tipos de HPV 

provocar câncer de colo do útero. 

II. Portadores de DST que apresentam lesões na genitália têm mais 

chance de contrair o HIV - vírus que ataca o sistema imunológico e 

que pode ser transmitido, durante o ato sexual, por contato com o 

sêmen e/ou secreção vaginal contaminados, por contato com 

sangue infectado e por compartilhamento, entre usuários de drogas 

injetáveis, de agulhas contaminadas. 

III. As DSTs que mais ocorreram nas adolescentes são transmitidas por 

vírus durante o contato sexual sem preservativo, através do sêmen 

ou da secreção vaginal contaminados. 

IV. A terceira DST em ocorrência para ambos os sexos é transmitida 

exclusivamente pelo ato sexual sem o uso de preservativo, tendo 

como agente causal um vírus que provoca desde lesões na 

genitália até lesões cardiovasculares. 

 

a) II e III. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I e II. 

e) I e III. 

 

102. No Carnaval, o Ministério da Saúde aumenta a distribuição de 

preservativos para a população e intensifica ainda mais as ações 

de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Durante a 

festa, por tradição, alguns fatores acentuam os comportamentos 

que deixam os foliões mais vulneráveis à infecção, como o 

aumento do consumo de bebidas alcoólicas e um clima de maior 

liberação sexual. O uso adequado de preservativo, em todas as 

relações sexuais, é apontado pelas pesquisas como a forma mais 

eficiente de prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

como a AIDS, herpes, sífilis, gonorréia e outras. 

As frases a seguir se referem a essas doenças. Leia-as com atenção, 

procurando verificar a veracidade do conteúdo científico. 

I - Nas DST, o contágio ocorre durante a relação sexual, quando um 

dos parceiros está contaminado. 

II - Qualquer pessoa sexualmente ativa pode contrair essas doenças. O 

risco pode ser maior para aqueles que trocam freqüentemente de 

parceiros. 

III - Os preservativos além de prevenirem contra as doenças podem 

também impedir gravidez indesejada. 

IV - Todas essas doenças são provocadas por fungos e bactérias. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações cientificamente 

válidas. 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) Apenas I, II e IV. 

 

103. (UFPE) O Reino Vegetal foi dividido informalmente em dois 

grandes grupos: Criptógamos e Fanerógamos, considerando-se 

principalmente os aspectos reprodutivos. Abaixo, há uma série de 

exemplos de vegetais, identificados por algarismos e algumas de 

suas principais características: 

1) Plantas vasculares, com sementes, porém sem frutos. 

2) Plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e 

frutos. 

3) Plantas com sistema condutor, com raízes e sem sementes. 

4) Plantas avasculares, com rizóides e sem sementes. 

As características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam, 

respectivamente: 

a) gimnospermas, angiospermas, pteridófitas e briófitas. 

b) pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e briófitas. 

c) pteridófitas, angiospermas, briófitas e gimnospermas. 

d) angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. 

e) angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. 

 

104. (UFPB) Entre as adaptações dos vegetais à vida terrestre, uma 

das mais importantes está relacionada com o desenvolvimento da 

reprodução sexuada independente do meio aquático. Sob este 

aspecto, os vegetais terrestres que conseguiram superar a 

dependência da água para a fecundação dos gametas foram 

apenas as: 

a) pteridófitas. 

b) gimnospermas. 

c) briófitas. 

d) angiospermas. 

e) gimnospermas e angiospermas. 

 

105. O ciclo de vida de briófitas e pteridófitas pode ser representado 

segundo o esquema a seguir: 
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A respeito dele, podemos afirmar que: 

a) a meiose ocorre em I. 

b) I constitui a geração predominante para os dois grupos vegetais. 

c) somente II e IV são diplóides. 

d) I constitui a geração predominante para briófitas e não para 

pteridófitas. 

e) somente II e IV são haplóides. 

 

106.O esquema simplificado a seguir representa o ciclo de vida de uma 

samambaia.A, B e C são, respectivamente: 

 

 
a) esporófito, gametófito e esporo. 

b) gametófito, esporófito e esporo. 

c) esporo, gametófito e esporófito. 

d) esporófito, esporo e gametófito.e) gametófito, esporo e esporófito. 

 

107. O esquema abaixo representa uma briófita. Sobre ela, julgue os 

itens. 

 
a) A apresenta o dobro de cromossomos que B. 

b) Pode-se afirmar que B é do sexo feminino porque apresenta sobre si 

um esporófito. 

c) A meiose ocorre em A e em B. 

d) A ploidia de B é a mesma que a de esporos e dos anterozóides. 

e) A planta em questão é heterosporada. 

 

108.Na figura abaixo, está representado de uma forma simplicada o 

ciclo de uma briófita. 

 

 
Considere as seguintes afirmativas sobre o referido ciclo. 

I - Nas plantas masculinas e femininas, denominadas gametófitos, 

ocorre a meiose para a formação dos gametas, denominados 

anterozóides e oosfera, respectivamente. 

II - O indivíduo A representa o esporófito (fase 2n) e, na cápsula, ocorre 

a produção de esporos B, que darão origem às plantas masculina e 

feminina. 

III - Essas plantas são altamente dependentes da água para que ocorra 

a fecundação. 

IV - O gametófito é a fase mais desenvolvida e dominante do ciclo de 

vida das briófitas. 

São corretas somente as afirmativas: 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) I, II e III. 

d) III e IV. 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. (Esc. Naval 2012)  Qual o valor da expressão 

2 x
cossec x cotg 2,

2

π
π    onde x é a solução da equação 

trigonométrica 
x

arctg x arctg
x 1 4

π 
  

 
 definida no conjunto 

 1 ?    

 

a) 3      

b) 1       

c) 
6 2

2


     

d) 2       

e) 
4 2

2


    

 

   

110. (Fgv 2012)  Em certa cidade litorânea, verificou-se que a altura da 

água do mar em um certo ponto era dada por 

 
   

 

x
f(x) 4 3cos

6

π
 em que x representa o número de horas 

decorridas a partir de zero hora de determinado dia, e a altura f(x) é 

medida em metros. 

Em que instantes, entre 0 e 12 horas, a maré atingiu a altura de 

2,5 m  naquele dia?  

a) 5 e 9 horas       

b) 7 e 12 horas      

c) 4 e 8 horas    

d) 3 e 7 horas       

e) 6 e 10 horas    
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111. (Esc. Naval 2012)  A soma dos quadrados das raízes da equação 

2senx 1 2sen x,   quando 0 x 2π   vale  

 

a) 249

36
π      

b) 249

9
π      

c) 27

3
π      

d) 214

9
π      

e) 249

6
π     

   

112. (Fgv 2012)  No intervalo  0,4 ,π  a equação 

3 2sen x 2sen x 5senx 6 0     tem raízes cuja soma é:  

 

a) 2      

b) -2      

c) 6      

d) 
2

π
      

e) 3π     

   

113. (Udesc 2012)  A soma de todos os valores de  x 0, 2π  que 

satisfazem a equação      2 2 6cos 2x sen x cos x   é igual 

a:  

 

a) π       

b) 2π      

c) 5π       

d) 3π       

e) 4π     

   

114. (Ufpe 2011)  Quantas soluções a equação trigonométrica 
2sen x cosx 5 4   admite no intervalo  0,60  ? 

Parte do gráfico da função 2sen x cosx  está esboçada abaixo. 

 

  
a)50   

b)60   

c)40   

d)30   

e)20   

 

115. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a 

precipitação de chuva e a temperatura média, por semestre, dos 

anos de 2007 a 2010 em uma cidade brasileira.  

 
 

De acordo com o gráfico acima observa-se que 

A) o período de maior precipitação foi o de maior temperatura média e 

com o maior número de casos de dengue notificados. 

B) o período com menor número de casos de dengue notificados 

também foi o de maior temperatura média. 

C) o período de maior temperatura média foi também o de maior 

precipitação. 

D) o período de maior precipitação não foi o de maior temperatura 

média e teve o maior número de casos de dengue notificados. 

E) quanto maior a precipitação em um período, maior o número de 

casos de dengue notificados. 

 

116. A tartaruga e o coelho disputaram uma corrida de 800 metros e o 

coelho ganhou. Os gráficos representam a relação entre a distância 

percorrida e o tempo para cada um deles. Pode-se afirmar que: 

 
A) durante o primeiro minuto e meio, a tartaruga ficou sempre na frente 

do coelho. 

B) a tartaruga ficou atrás do coelho por pelo menos dois minutos. 

C) o coelho terminou a corrida em dois minutos e meio. 

D) a tartaruga ficou à frente do coelho por pelo menos 30 segundos. 

E) o coelho cruzou a linha de chegada 50 metros à frente da tartaruga. 

 

117. O gráfico abaixo mostra a série histórica, em %, do desemprego 

na Europa. Considerando o gráfico linear a partir de 2011, a taxa de 

desemprego no ano de 2015 será de: 
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a) 14,1% 

b) 13,8% 

c) 13,2% 

d) 12,5% 

e) 12,1% 

 

118. Taxa de homicídios no Ceará cresce acima da média nacional 

As taxas de violência no Ceará crescem acima da média nacional, 

impulsionadas, entre outros fatores, pelo crescimento da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). A conclusão é do Mapa da 

Violência 2012 divulgado pelo instituto Sangari. 

 
A taxa de homicídios no Brasil 

a) apresentou-se crescente de 1980 até 2010. 

b) cresceu cerca de 18% entre 1980 e 2010. 

c) apresentou-se decrescente de 1985 até 2000. 

d) cresceu mais de 100% entre 1980 e 1995. 

e) cresceu cerca de 22% entre 1995 e 2000. 

 

119. A tabela mostra a evolução da área plantada e a produção de 

cana-de-açúcar no estado de Goiás, nas safras de 2001/2002 a 

2008/2009. 

 
 

Analisando os dados apresentados, conclui-se que o gráfico que 

representa a produtividade média por hectare de cana-de-açúcar 

no período considerado é: 

 
 

120. O gráfico, publicado na Folha de S. Paulo de 16.08.2001, mostra 

os gastos (em bilhões de reais) do governo federal com os juros da 

dívida pública Pela análise do gráfico, pode-se afirmar que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) em 1998, o gasto foi de R$ 102,2 bilhões.  

b) o menor gasto foi em 1996.  

c) em 1997, houve redução de 20% nos gastos, em relação a 1996.  

d) a média dos gastos nos anos de 1999 e 2000 foi de R$ 79,8 

bilhões.  

e) os gastos decresceram de 1997 a 1999. 
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1º 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 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. 

 


