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GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Complete as frases abaixo com o presente do subjuntivo dos 

verbos indicados entre parênteses: 

 

a) Como os preços baixaram, é necessário que nós ________ o 

orçamentos (refaz); 

b) É importante que nossa tentativa _______ o esforço (valer); 

c) Convém que ele ______ um novo acordo (propor); 

d) Para que não nomeemos é necessário que nós _________ o 

que elas pensam (saber); 

e) Espero que todos os responsáveis _________ a culpa 

(assumir). 

a) refaçamos - valha - proponha - saibamos - assumam; 

b) refazemos - valha - proponham - sabemos - assumam; 

c) refaçamos - valham - proponha - soubemos - assumem; 

d) refazemos - valha - proponha - saibamos - assumam; 

e) refaçamos – valham – proponha – sabíamos – assumem. 

 

.2. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase 

abaixo. Observe que na primeira lacuna a forma verbal é do 

imperativo afirmativo e, na segunda, a forma verbal é do 

imperativo negativo. Além disso, note que é a forma verbal 

“Vencerás” que determina a pessoa gramatical a ser usada nas 

duas formas do imperativo 

 

“ ________, não _________ e vencerás” 

 

 

 

a) lute – desista; 

b) lutai – desisti; 

c) luta – desistas; 

d) lutas – desiste; 

e) lutai – desista. 

 

3. “Não me tragam estéticas !” – As formas da 2ª pessoa do 

imperativo negativo e afirmativo de trazer são: 

b) não traga, não tragai-traga – trazei; 

c) não tragas, não tragais – traze-trazei; 

d) não tragas, não tragais – traga-tragai; 

e) não traze, não trazei – traga – tragais. 

 

10. Assinale a frase em que está correta a correlação verbal: 

a) se você interferisse, ele faria o trabalho sozinho; 

b) se você não interferir, ele fazia o trabalho sozinho; 

c) se você não interferir, ele faria o trabalho sozinho; 

d) se você não interfere, ele fazia o trabalho sozinho; 

e) se você não interferisse ele faz o trabalho sozinho. 

 

4. (Mack-SP) Assinale a alternativa incorreta quanto à regência 

verbal: 

 

a) Ele custará muito para me entender. 

b) Hei de querer-lhe como se fosse minha filha. 

c) Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes, 

porque aspiram o ar puro. 

d) O presidente assiste em Brasília há quatro anos. 

e) Chamei-lhe sábio, pois sempre soube decifrar os enigmas da 

vida. 

 

5. (UFG) Indique a alternativa correta. 

 

a) Sempre pago pontualmente minha secretária. 

b) Você não lhe viu ontem. 

e) A sessão fora assistida por todos os críticos. 

d) Custei dois anos para chegar a doutor. 

e) O ideal a que visavam os parnasianos era a perfeição estética. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

 

 

O texto para as questões: 7 a 10 

A(s) questão(ões) seguinte(s) analisa(m) aspectos dos 

romances: HELENA, A ESCRAVA ISAURA, 

LUZIA-HOMEM E DÔRA, DORALINA. 

 

7. Dentre os traços da educação feminina, é correto afirmar: 

 

a) LUZIA se instrui em edificação civil e constrói uma cadeia 

pública. 

b) HELENA domina as artes de conversar e de tratar as pessoas 

sem distinções. 

c) DÔRA recebe aulas de sua mãe sobre como lidar com 

trabalhadores sertanejos. 

d) LSAURA adota os modos culturais dos senhores, mantendo a 

consciência de escrava. 

e) HELENA e DORALINA dedicam-se ao cultivo das artes, para 

ascenderem socialmente. 

 

8. Quanto às relações de ordem social, é correto afirmar que em: 

 

a) DÔRA, DORALINA, o incesto é legalmente punido com a 

morte. 

b) HELENA, as leis obrigam os familiares a aceitarem os filhos 

naturais. 

c) A ESCRAVA ISAURA, os feitores regulam o matrimônio 

entre escravos. 

d) HELENA, o incesto é aceito quando a relação dos amantes é 

de ordem social. 

e) LUZIA-HOMEM, insinuações e intrigas controlam a 

sexualidade dos indivíduos. 

 

9. Avalie as informações constantes do quadro a seguir. 
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Marque a alternativa que avalia corretamente tais afirmações. 

 

a) A afirmação 1 acerta quanto à classificação da obra e erra 

quanto à escola literária. 

b) A afirmação 2 erra quanto à escola a que pertence a obra e 

acerta nos dados do autor. 

c) A afirmação 3 acerta quanto à classificação da obra e quanto 

aos dados do autor. 

d) A afirmação 1 erra quanto à classificação da obra e acerta 

quanto aos dados do autor. 

e) A afirmação 4 acerta quanto à classificação do romance e 

quanto à escola literária. 

 

10. Quanto à composição do espaço nas narrativas, é correto 

afirmar: 

 

a) Em LUZIA-HOMEM, o meio geográfico e as condições 

sociais determinam as personagens e suas ações. 

b) O trânsito por espaços geográficos diferentes dificulta as 

transformações da personagem principal em DÔRA, 

DORALINA. 

c) A descrição documental dos indivíduos, das crenças e 

tradições locais predomina sobre o enredo em A ESCRAVA 

ISAURA. 

d) Em HELENA, o espaço exterior existe para retratar a natureza 

com fidelidade, sem vinculação dramática com a trama. 

e) Em A ESCRAVA ISAURA, os negros e mestiços são 

proibidos de compartilhar a casa grande. 

 

Texto para as questões 11 a 12 

OLHOS DE RESSACA 

Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha 

quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance 

consternou a todos. Muitos homens choravam também, as 

mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se 

a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A 

confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes 

para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não 

admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas... 

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-

as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. 

Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver 

parece que a retinha também. 

Momentos houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, 

quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes 

e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar 

também o nadador da manhã. 

(Machado de Assis) 

 

11. Texto extraído do romance: 

a) "Memórias Póstumas de Brás Cubas" 

b) "Dom Casmurro" 

c) "Quincas Borba" 

d) "Esaú e Jacó" 

e) "Memorial de Aires" 

 

12. Narram-se os fatos na primeira pessoa e quem o faz é: 

a) Brás Cubas 

b) Bentinho 

c) Ezequiel 

d) José Dias 

e) Lobo Neves 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

13. (Ufg 2004) O que aproxima a ficção de Guimarães Rosa, em 

"Manuelzão e Miguilim", e a de Milton Hatoum, em "Dois 

irmãos", é a utilização das conquistas da narrativa moderna a 

serviço do enredo, verificada, entre outras razões, na. 

 

a) apresentação de um quadro sócio-histórico instável. 

b) consonância entre a linguagem e a interioridade da 

personagem. 

c) utilização de uma temática associada à dimensão regional. 

d) valorização de fontes híbridas da cultura brasileira. 

e) visão crítica dos fatos sociais por um viés implícito. Não é 

possível exibir esta imagem no momento. 

 

14. (Ufu 2004) Em relação à técnica narrativa, empregada por 

Mário de Andrade em "Amar, verbo intransitivo", assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a) O início da narrativa surpreende o leitor, apresentando o 

desfecho do acordo entre Souza Costa e Fraülein. O final é 

também bastante inusitado: a palavra FIM é colocada após um 

pequeno parágrafo em que o narrador anuncia seu encerramento, 

porém várias páginas se pospõem àquele FIM para revelar ao 

leito o prosseguimento da vida dos protagonistas. 

b) Em carta a Bandeira, Mário afirma que o livro é fruto de uma 

"mistura incrível": "Tem tudo lá dentro. Crítica, teoria, 

psicologia e até romance." Esta liberdade de criação é que 

justifica sua inclusão, pelo autor, no gênero 'idílio' - forma 

narrativa moderna em que não há limite entre os diferentes tipos 

de discurso: literário, jornalístico, científico etc. 

c) Nos bastidores da ação romanesca, a postura metalingüística é 

fundamental. O narrador chega a dialogar com as personagens no 

decorrer de uma cena. Ocasionalmente, faz auto-crítica, 

dialogando consigo próprio. 

Há um instante em que se surpreende com uma frase muito 

longa, interrompe-a, denuncia o fato sintático, e a abandona. 

d) A intertextualidade, nem sempre explícita, é um exercício 

constante. Há citações de Heini, referências a Goethe e Schiller, 

menções a Nietzsche e Schopenhauer. A erudição do autor, 

contudo, não é gratuita: as referências a Wagner e Bismark, por 

exemplo, são fundamentais para delinear o perfil moral da alemã 

Fraülein. 

 

9. (Ufg 2005) "Pão cozido debaixo de brasa", de Miguel Jorge, é 

composto por duas narrativas que têm como eixo principal, 

respectivamente, 

 

a) o desenvolvimento conturbado de um adolescente e a 

ocorrência de um acidente radiológico. 

b) a relação incestuosa de um filho com a mãe e o cotidiano de 

um grupo de mendigos. 

c) o caso amoroso de um rapaz com uma senhora casada e o 

sucateamento da saúde pública. 
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d) a atuação dos anjos na vida das pessoas e a omissão do 

governo em relação aos pobres. 

e) a influência da cultura árabe no Brasil e a expansão do 

trabalho informal. 

 

10. (Ufg 2005) Na narração que Nael faz do conflito entre Yaqub 

e Omar, da obra Dois irmãos, de Milton Hatoum, evidencia-se: 

 

a) o recurso ao fluxo de consciência para o desvendamento da 

filiação do narrador. 

b) a caracterização das personagens principais segundo a ótica do 

regionalismo. 

c) o distanciamento temporal do narrador em relação à grande 

parte dos fatos relatados. 

d) a presença de um discurso xenófobo subjacente à história de 

decadência da família árabe. 

e) a oposição entre o discurso direto popular das personagens e o 

indireto culto do narrador. 

 

11.. (Fgv 2005) Observe o trecho a seguir, retirado de Cemitério 

de elefantes, de Dalton Trevisan.  

Há um cemitério de bêbados na minha cidade. Nos fundos do 

mercado de peixe e à margem do rio ergue-se o velho ingazeiro - 

ali os bêbados são felizes. A população consideraos animais 

sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e peixe com 

pirão de farinha. No trivial, contentam-se com as sobras do 

mercado. 

Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar-lhes a sesta, 

saem do abrigo e, arrastando os pesados pés, atiram-se à luta 

pela vida. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao 

caranguejo ou, tromba vermelha no ar, espiam a queda dos 

ingás maduros. 

Elefantes mal feridos coçam perebas, sem nenhuma queixa, 

escarrapachados sobre as raízes que servem de cama e cadeira, 

a beber e beliscar pedacinho de peixe. 

A respeito desse trecho, assinale a alternativa correta. 

 

a) O tratamento dado ao tema é sarcástico e até satírico. 

b) Os pormenores da descrição são índices da revolta das 

personagens. 

c) O tema caracteriza o texto como um conto policial. 

d) O texto trata de um fato do cotidiano narrado com traços do 

Neo-realismo. 

e) No fragmento, predomina um narrador na primeira pessoa. 

 

12. (Pucpr 2005) Em “Grande Sertão: Veredas", o jagunço 

Riobaldo, que é o narrador da história, já no início da narrativa, 

se auto-censura: "Ai, arre, que esta minha boca não tem ordem 

nenhuma. Estou contando fora, coisas divagadas". (GSV, p.19). 

Este modo de mostrar os bastidores da narração identifica uma 

das características da narrativa contemporânea. 

Escolha a alternativa que identifica esta característica. 

 

a) A ordem da narração está fora da vontade do narrador. 

b) Não importa quando os fatos narrados acontecem, e, sim, seu 

significado. 

c) O narrador é sempre um personagem confuso e dominado 

pelos fatos narrados. 

d) A ordem da narração deixou de ser linear, isto é, dos fatos 

mais antigos para os mais recentes. 

e) O romance emprega palavras de gíria, porque o narrador é um 

homem inculto. 

 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

UFPR- adaptado 
 

‘Ésta es la historia de Diego de la Vega y de cómo se convirtió 

en el legendario Zorro. Por fin puedo revelar su identidad, que 

por tantos años mantuvimos en secreto…’ 

 

California, año 1790: empieza una aventura en una época 

fascinante y turbulenta, con personajes entrañables y de espíritu 

indómito, y un hombre de corazón romántico y sangre liviana. 

Llegó la hora de desenmascarar al Zorro. 

 

Isabel Allende rescata la figura del héroe, ‘una mezcla de Robin 

Hood, Peter Pan y Che Guevara, pero sin tragedias’, según 

palabras de la autora, y, con ironía y humanidad, le da vida más 

allá de la leyenda. 

 

‘He creado un Zorro de corazón romántico y naturaleza 

divertida’ Isabel Allende 

 

‘Quien quiera una novela escrita con indudable pulcritud y una 

aproximación diferente y más creíble al personaje enmascarado, 

tiene garantizadas unas horas de sabrosa lectura”  

 

La Nueva España 

“Bonita, inquientante y profunda” 

The Guardian 

 

19. Aparecen en el texto 
 
1. una breve presentación del argumento de la obra. 

2. una biografía comentada del escritor. 

3. críticas sobre la novela. 

4. una sintética exposición del personaje. 

Señala la alternativa correcta. 
 
a) Las opciones 1, 2, 3 y 4 son verdaderas. 

b) Somente las opciones 1, 3 y 4 son verdaderas. 

c) Somente las opciones 1, 2 y 4 son verdaderas. 

d) Somente las opciones 2 y 4 son verdaderas. 

e) Somente la opción 1 es verdadera. 
 
20.  La novela El Zorro fue escrita por: 
 
a) Diego de la Vega. 

b) La Nueva España. 

c) Che Guevara. 

d) The Guardian. 

e) Isabel Allende. 
 
 

21. “Ésta es la historia de Diego de la Vega y de cómo se 

convirtió en el legendario Zorro. Por fin puedo revelar su 

identidad, que por tantos años mantuvimos en secreto…” 
 
La función gramatical del término destacado es 

 
a) adjetivo demostrativo. 

b) pronombre indefinido. 

c) conjunción.  

d) pronombre demostrativo.  

e) pronombre posesivo 

 

22.  El  verbo he creado está conjugado en: 
 
a) pretérito imperfecto 

b) pretérito pluscuamperfecto 

c) pretérito indefinido 

d) pretérito perfecto 
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e) pretério anterior 

 
 

 
23. (UFPB) El sentimiento que sugiere la tira es de: 
 
a) lealtad  

b) nostalgia  

c) infidelidad  

d) añoranza 

e) aburrimiento 

 

24.  (UECE – adapatada) La expresión el área enseña el empleo 

del artículo masculino con el sustantivo femenino, para evitar 

cacofonía (regla de eufonía). Apunta la opción donde todos los 

ejemplos siguen el mismo uso. 
 
a) el hacha, el arca, el ancla 

b) el árbol, el ama, el arena 

c) el Atlántico, el agua, el amor 

d) el hache, el Ángela, el hada 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 8 QUESTÕES:  
 

Why Bilinguals Are Smarter 
 

Speaking two languages 
5
rather than just one has 

obvious practical benefits in an increasingly globalized world. 

But in recent years, scientists have begun to show that 
10

the 

advantages of bilingualism are even more fundamental than 

being able to converse with 
11

a wider range of people. Being 

bilingual, it turns out, makes you smarter. It can have a profound 

effect on your brain, improving cognitive skills not related to 

language and even protecting from dementia in old age. 

This view of bilingualism is 
1
remarkably different from 

12
the understanding of bilingualism through much of the 20th 

century. Researchers, educators and policy makers long 

considered a second language to be an interference, cognitively 

speaking, that delayed a child’s academic and intellectual 

development. They were not wrong about the interference: there 

is ample evidence that in a bilingual’s brain both language 

systems are active even when he is using only one language, thus 

creating situations in which one system obstructs the other. But 

this interference, researchers are finding out, isn’t so much a 

handicap as a blessing in disguise. It forces the brain to resolve 

internal conflict, giving the mind a workout that strengthens its 

cognitive muscles. 

Bilinguals, 
2
for instance, seem to be more adept than 

monolinguals at solving certain kinds of mental puzzles. In a 

2004 study by the psychologists Ellen Bialystok and Michelle 

Martin-Rhee, bilingual and monolingual preschoolers were asked 

to sort blue circles and red squares presented on a computer 

screen into two digital bins — one marked with a blue square 

and the other marked with a red circle. In the first task, the 

children had to sort the shapes by color, placing blue circles in 

the bin marked with the blue square and red squares in the bin 

marked with the red circle. Both groups did this with comparable 

ease. Next, the children were asked to sort by shape, which was 

more challenging because it required placing the images in a bin 

marked with a conflicting color. 
13

The bilinguals were quicker at 

performing this task. 
6
The collective evidence from a number of such studies 

suggests that the bilingual experience improves the brain’s 
3
so-

called executive function — a command system that directs the 

attention processes that we use for planning, solving problems 

and performing various other mentally demanding tasks. These 

processes include ignoring distractions to stay focused, switching 

attention willfully from one thing to another and holding 

information in mind — like remembering a sequence of 

directions while driving. 
14

Why does the fight between two simultaneously active 

language systems improve these aspects of cognition? Until 

recently, researchers thought 
7
the bilingual advantage was 

centered primarily in an ability for inhibition that was improved 

by the exercise of suppressing one language system: this 

suppression, it was thought, would help train the bilingual mind 

to ignore distractions in other contexts. But that explanation 

increasingly appears to be inadequate, since studies have shown 

that bilinguals perform better than monolinguals 
4
even at tasks 

that do not require inhibition, like threading a line through an 

ascending series of numbers scattered randomly on a page. 

The bilingual experience appears to influence the brain 

from infancy to old age (and 
8
there is reason to believe that it 

may also apply to those who learn a second language later in 

life). 

In a 2009 study led by Agnes Kovacs of the 

International School for Advanced Studies in Trieste, Italy, 7-

month-old babies exposed to two languages from birth were 

compared with peers raised with one language. In an initial set of 

tests, the infants were presented with an audio stimulus and then 

shown a puppet on one side of a screen. Both infant groups 

learned to look at that side of the screen in anticipation of the 

puppet. But in a later set of tests, when the puppet began 

appearing on the opposite side of the screen, the babies exposed 

to a bilingual environment quickly learned to switch their 

anticipatory gaze in the new direction while the other babies did 

not. 

Bilingualism’s effects also extend into the twilight 

years. In a recent study of 44 elderly Spanish-English bilinguals, 

scientists led by the neuropsychologist Tamar Gollan of the 

University of California, San Diego, found that individuals with 

a higher degree of bilingualism — measured through a 

comparative evaluation of proficiency in each language — were 

more resistant than others to the beginning of dementia and other 

symptoms of Alzheimer’s disease: the higher the degree of 

bilingualism, the later the age of occurrence. 

Nobody ever doubted the power of language. 
9
But who 

would have imagined that the words we hear and the sentences 

we speak might be leaving such a deep imprint? 

Adapted from 

http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-

benefitsof-bilingualism.html  
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25. (Epcar (Afa) 2013)  Mark the option that correctly substitutes 

the expression rather than (ref. 5). 

 

  

a) Instead of.    

b) As well as.    

c) Aside from.    

d) In addition to.    

   

26. (Epcar (Afa) 2013)  In the question “Why does the fight 

between two simultaneously active language systems improve 

these aspects of cognition?” (ref. 14) The author asked. 

 

a) if the fight between two simultaneously active language 

systems had improved these aspects of cognition.    

b) why does the fight between two simultaneously active 

language systems improved those aspects of cognition?    

c) why the fight between two simultaneously active language 

systems improved those aspects of cognition.    

d) if the fight between two simultaneously active language 

systems improve these aspects of cognition?    

   

27. (Epcar (Afa) 2013)  One extracted fragment has its correct 

Tag Question. Mark the item. 

  

a) The bilingual experience appears to influence the brain from 

infancy to old age, don’t they?    

b) Bilingualism’s effects also extend into the twilight years, has 

it?    
c) These processes include ignoring distractions to stay focused, 

aren’t they?    
d) Nobody ever doubted the power of language, did they?  

 

28. (Epcar (Afa) 2011)   

 
 

According to the cartoon, FIFA 

  

a) pretends to improve the world.    

b) mustn’t be considered an empire.    

c) wants to have control over the Roman, Genghis Khan’s, and 

British Empires.    

d) has more ambitious purposes than the others.    

 

29. (Mackenzie 2009)   

 

According to Snoopy,  

a) Woodstock used to carry messages to headquarters.     

b) Woodstock could have been a carrier pigeon.     

c) Woodstock was brave and didn't talk even when he was 

tortured.     

d) Woodstock could talk a little when he was small.     

e) Woodstock has never been captured by the enemies.    

 

 

 

ADVERTISING TRAINEES 

Are you young, bright, and eager to have a career in Advertising 

and Communications? We need new people to plan and create 

advertising campaigns. We will train you. No experience is 

necessary, but you must have a perfect knowledge of English. 

Send your résumé, and 100 words in English, hand-written, 

explaining your abilities and why we should choose YOU, to 

“Training for Jobs”, Caixa Postal 66208. (O Estado de São 

Paulo).                        

 

30. O curriculum que o candidato deverá mandar precisa ser: 

a) criativo. 

b) escrito à mão 

c) bem escrito em português. 

d) digitado 

e) extenso. 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

31. 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 

 

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

 

33. 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 

 

 

 

34. 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. 

 

 

35. UFPR 

 

 
 

 O texto refere-se criticamente ao advento dos meios de 

comunicação de massa, que invadem, cada dia mais, o cotidiano 

das sociedades contemporâneas. Assinale a alternativa que 

justifica as críticas feitas aos meios de comunicação. 

 

a) Mais do que um mero conjunto de tecnologias, os meios de 

comunicação se sobrepõem às identidades sociais tradicionais, 

impondo seus valores e seus padrões e levando à 

homogeneização da cultura. 

b) O efeito de sedução dos meios de comunicação de massa tem 

sua origem nos recursos formais da literatura erudita, o que de 

saída, revela seu caráter antidemocrático. 

c) Enquanto os meios de comunicação dos países altamente 

industrializados cumprem o objetivo de democratização do 

conhecimento, nos países subdesenvolvidos eles se limitam a 

divertir o público. 

d) Os meios de comunicação de massa são instrumentos de 

colonização porque dão sustento ao avanço tecnológico que 

possibilita o crescimento do poderio econômico de países do 

Terceiro Mundo. 

e) Os meios de comunicação de massa aprofundam a 

desigualdade social, uma vez que somente os ricos podem 

consumi-los. 

 

36. UEL – PR 

 

 “Entre os ‘físicos’ da Jônia, o caráter positivo invadiu de 

chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza, 

physis. Os homens, a divindade, o mundo formam um universo 

unificado, homogêneo, todo ele no mesmo plano: são as partes 

ou os aspectos de uma só e mesma physisque põem em jogo. Por 

toda parte, as mesmas forças, manifestam a mesma potência de 

vida. As vias pelas quais essa physisnasceu, diversificou-se e 

organizou-se são perfeitamente acessíveis à inteligência humana: 

a natureza não operou ‘no começo’ de maneira diferente de 

como o faz ainda, cada dia, quando o fogo seca uma vestimenta 

molhada ou quando, num crivo agitado pela mão, as partes mais 

grossas se isolam e se reúnem. 

 

VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do Pensamento Grego.  

Tradução de: FONSECA, Isis Borges B. da. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Difel, 2002. p. 110. 

 

Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
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a) Para explicar o que acontece no presente é preciso 

compreender como a natureza agia “no começo”, ou seja, no 

momento original. 

b) A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a 

aceitação de elementos sobrenaturais. 

c) O nascimento, a diversidade e a organização dos seres 

naturais têm uma explicação natural e esta pode ser 

compreendida racionalmente. 

d) A razão é capaz de compreender parte dos fenômenos 

naturais, mas a explicação da totalidade deles está além da 

capacidade humana. 

e) A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma 

multiplicidade de explicações e nem todas essas explicações 

podem ser racionalmente compreendidas. 

 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. “Há oitenta anos, a Rússia era forte por causa do dinamismo 

revolucionário do comunismo, incluindo o poder de atração da 

sua ideologia. Há quarenta anos, a Rússia Soviética era forte 

por causa do poderio do Exército Vermelho. Hoje, a Rússia de 

Putin é forte por causa do gás e do petróleo.”   

Timothy GartonAsh, historiador inglês, janeiro de 2007.   

Do texto, depreende-se que a Rússia 

  

a) manteve inalterada sua posição de grande potência em todo o 

período mencionado.  

b) recuperou, na atualidade, o seu papel de país líder da Europa. 

  

c) conheceu períodos de altos e baixos em função das 

conjunturas externas.   

d) passou de força política, a força militar e desta, a força 

econômica.  

e) conservou, sempre, a sua preeminência graças ao 

incomparável poderio militar. 

 

38. Os problemas e desafios da sociedade atual caracterizam a 

existência de uma nova fase da história, sintetizada pela noção de 

"Nova Ordem Internacional", que tem como marcos inaugurais:

  

a) o uso de artefatos atômicos com objetos bélicos, a queda das 

ditaduras ocidentais e o encerramento da Segunda Guerra 

Mundial.  

b) a independência das antigas colônias europeias, a Guerra do 

Vietnã e as revoluções socialistas em várias partes do mundo.  

c) a suspensão da Guerra da Coréia, a recuperação econômica do 

Japão, após a Segunda Guerra Mundial, e a Revolução Cultural 

Chinesa.  

d) o fim da supremacia econômica norte-americana, a formação 

dos blocos econômicos regionais e a criação do Fundo Monetário 

Internacional.  

e) a queda do Muro de Berlim, o fim oficial da União Soviética e 

o encerramento da Guerra Fria. 

 

39. A política externa dos Estados Unidos com relação à 

América Latina, na segunda metade do século XX, se pautou. 

 

a) pelo modelo criado pela Política de Boa Vizinhança (PBV), 

em particular nos momentos de rejeição às intervenções armadas. 

  

b) por tratados de comércio nos quais os participantes recebem 

tratamento simétrico em nome dos princípios do pan-

americanismo.   

c) pelo papel decisivo dos EUA nas diretrizes da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), em especial no tocante a Cuba. 

  

d) pela defesa constante da democracia no continente, inclusive 

no período das ditaduras militares no Cone Sul.   

e) pela escolha da América Latina, como principal alvo político e 

mercado de investimentos, escalonada depois da Europa e Ásia. 

 

40. O Ano de 1992 ficou conhecido em nossa história como o 

ano do "Brasil passado a limpo". Nas alternativas abaixo, indique 

os fatos que justificaram essa definição.  

 

a) A implementação do Plano Real que conteve o processo 

inflacionário.  

b) A promulgação da nova constituição, vista como avançada por 

suas conquistas trabalhistas, sociais e ecológicas.  

c) A decretação pelo senado do "Impeachment" do Presidente 

Collor de Mello e a suspensão de seus direitos políticos por oito 

anos, após vasta relação de denúncias de corrupção, 

irregularidades e tráfico deinfluência.  

d) A abertura do mercado, facilitando a importação e gerando 

déficit comercial.  

e) O crescimento de falências, concordatas e desemprego, como 

resultado da economia informacional e globalizante.  

 

41. O Plano Real entrou em vigência em fins de 1993, durante o 

govemo de ltamar Franco. Sobre esse plano é correto afirmar 

que:  

 

a) reduziu a inflação, desenvolveu a indústña nacional e trouxe a 

estabilização política.  

b) reduziu a inflação, desenvolveu a indústña nacional e ajudou a 

diminuir o desemprego.  

c) reduziu a inflação, mas as medidas de ajuste adotadas 

provocaram recessão econômica, quebras de bancos e de 

empresas, assim como um surto de demissões e desemprego.  

d) reduziu a inflação, trouxe a estabilidade econômica, 

desenvolveu a indústña nacional, resolvendo mutos problemas 

sociais, com o aumento do poder aquisttvo da população.  

e) reduziu a inflação, estabilizou o setor produttvo nacional, 

ajudou a diminuir a desigualdade social existente no campo e na 

cidade, enfraquecendo as organizações de oposição como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  

 

42.  Responda a questão com base no seguinte texto:  

A economia americana é objeto de curiosidade permanente por 

parte do mundo inteiro, em virtude do peso que tem no destino 

da maioria dos países. Os Estados Unidos impuseram-se em 

todos os continentes como banqueiros, grandes clientes e 

principais fornecedores. A importância dos investimentos 

americanos fora dos Estados Unidos implica múltiplas 

dependências e solidariedades. Ninguém pode ser indiferente à 

sorte da economia americana e à do dólar.  

Ora, esta economia, que se mantém, passados mais de trinta 

anos, ao abrigo de crises graves - hoje denominadas recessões -, 

não está, no entanto, afastada de todos os perigos. George, 

Pierre. A economia dos Estados Unidos.  

Qual das seguintes afirmativas traduz melhor a situação 

apresentada no texto?  

 

a) Os perigos aos quais está sujeita a economia americana têm 

efeitos muitos restritos nos outros países, devido a concorrência 

que os países socialistas apresentam como investidores no 

mercado mundial.   

b) O problema da saturação do mercado consumidor interno vem 

sendo solucionado através da obtenção de novos mercados como 

a exURSS e a China, o que afasta qualquer possibilidade de crise 

da economia americana.  
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c) A crise constante da economia americana é provocada pela 

carência de matérias-primas, que o país é obrigado a importar a 

preços elevados, e pela falta de energia que o torna vulnerável às 

altas do preço do petróleo.  

d) Os Estados Unidos constituem um sistema mundial de 

relações internacionais que coloca como dependentes todos os 

países industrializados do mundo e os países subdesenvolvidos, 

dos quais é exigida solidariedade.  

e) A progressão da economia americana é uma espécie de 

constante suspense que o mundo inteiro segue com atenção e, no 

caso dos países dependentes, na maioria das vezes, com bastante 

inquietação.  

 

43. Leia o testemunho Baxter, puritano inglês:Uma grande parte 

dos cavaleiros e gentis-homens de Inglaterra (...) aderira ao 

rei[Carlos I, 1625-1649]. (...) Do lado do Parlamento estavam 

uma pequena parte da pequena nobreza de muitos dos condados 

e a maior parte dos comerciantes e proprietários, especialmente 

nas corporações e condados dependentes do fabrico de tecidos e 

de manufaturas desse tipo. (...) Os proprietários e comerciantes 

são a força da religião e do civismo no país; e os gentis-homens, 

os pedintes e os arrendatários servis são a força da 

iniqüidade.(Adaptado de: Christopher Will. A Revolução Inglesa 

de 1640) 

O testemunho acima ilustra, em parte, as polarizações sociais e 

políticas que caracterizaram a Revolução Puritana, na Inglaterra, 

entre 1642 e 1649.Entre as afirmativas abaixo, assinale a única 

que não apresenta de modo correto uma característica dessa 

revolução: 

a)  Dela resultou o enfraquecimento do poder do soberano, 

contribuindo para a afirmação das prerrogativas e interesses dos 

grupos que apoiavam o fortalecimento das atribuições do 

Parlamento. 

b) Ela inseriu-se no conjunto de conflitos civis europeus, da 

primeira metade do século XVII, marcadamente caracterizados 

pela superposição entre identidade política e identidade religiosa. 

c)  Ela ocasionou uma sangrenta guerra civil, estimuladora, 

entre outros aspectos, da proliferação de seitas não-conformistas, 

profundamente condenadas e reprimidas pelos puritanos mais 

moderados. 

d) Ela estimulou a crescente aplicação de concepções liberais, 

defendidas em especial pelos comerciantes, particularmente no 

que se referia às relações mercantis com os colonos da América. 

e) Ela representou um dos primeiros grandes abalos nas práticas 

do absolutismo monárquico na Europa, simbolizado não só pelo 

julgamento, mas, principalmente, pela decapitação do monarca 

Carlos I. 

44. ... o período entre 1640 e 1660 viu a destruição de um tipo de 

Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da 

qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. 

(Christopher Hill, A revolução inglesa de 1640) 

O autor do texto está se referindo: 

a) à força da marinha inglesa, maior potência naval da Época 

Moderna; 

b)  ao controle pela Coroa inglesa de extensas áreas coloniais; 

c)  ao fim da monarquia absolutista, com a crescente supremacia 

política do parlamento; 

d) ao desenvolvimento da indústria têxtil, especialmente dos 

produtos de lã; 

e)  às disputas entre burguesia comercial e agrária, que 

caracterizaram o período. 

 

45. O "Ato de Navegação", de 1651, estabelecia que as 

mercadorias compradas da Inglaterra ou vendidas a ela só 

poderiam ser transportadas em navios ingleses” 

 Essa medida pode ser considerada: 

a)  a cristalização da hegemonia inglesa sobre o Mediterrâneo e 

sobre os mares europeus, que só cessou com a descoberta de 

novos caminhos para o Oriente pelos navegadores ibéricos; 

b) a imposição, a países como França e Holanda, da hegemonia 

mercantil inglesa,impedindo-os de manterem relação de 

monopólio com suas possessões coloniais nas Áméricas e na 

África; 

c) a vitória da burguesia liberal inglesa sobre a aristocracia, que 

preferia incentivar o comércio interno a investir no comércio 

externo e no aparato militar-naval; 

d) a consolidação do domínio inglês sobre os mares, que deu à 

Inglaterra, por vários séculos, claro predomínio naval e 

mercantil, especialmente no Oceano Atlântico; 

e)  a superação definitiva do feudalismo e o reinício de 

atividades comerciais,articulando a ilha em que está localizada a 

Inglaterra e a parte continental da Europa. 

 

46. “(...) Os Lords espirituais e temporais e os Comuns, hoje (22 

de janeiro de 1689) reunidos, (...) declaram (...) para assegurar os 

seus antigos direitos eliberdades: 

... Que o pretenso direito da autoridade real de suspender as leis 

ou sua execução (...) éilegal; (...) 

... Que qualquer levantamento de dinheiro para a Coroa ou para 

seu uso (...) sem oconsentimento do Parlamento (...) é ilegal; (...) 

... Que as eleições dos membros do Parlamento devem ser livres; 

(...)” 

O texto acima apresenta alguns itens da Declaração dos Direitos, 

que foi assinada naInglaterra por: 

a)  Guilherme III; 

b) Carlos I; 

c) Jaime II; 

d) Jaime I; 

e) Lord Cromwell.. 

 

47. A Revolução Inglesa de 1688 – a Revolução Gloriosa –

assinala um momento significativo na adoção dos princípios do 

liberalismo. Entre as medidas adotadas então, e que confirmam 

essa afirmação, destacam-se: 
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a) a exclusão da nobreza do Parlamento, garantindo-se assim a 

maioria da burguesia, ea abolição das sociedades por ações na 

organização das empresas industriais. 

b) o reconhecimento da “Declaração de Direitos”, limitando o 

poder do rei em face do Parlamento, e a promulgação do Ato de 

Tolerância, pondo fim à perseguição religiosa contra os 

dissidentes protestantes. 

c) a revogação dos Atos de Navegação, que protegiam 

determinados grupos mercantis,e o reconhecimento do direito de 

organização para os trabalhadores urbanos. 

d) a abolição dos tributos feudais da posse da terra e dos censos 

eleitorais para o preenchimento das cadeiras do Parlamento. 

e) a eliminação dos “Tories”, partidários de um poder real forte, 

e a devolução aos camponeses das terras usurpadas durante os 

“cercamentos”. 

48. Os conflitos político-sociais do século XVII foram o meio 

pelo qual a Inglaterra: 

a)  transformou o Absolutismo de direito em Absolutismo de 

fato. 

b)  promoveu a substituição do Estado liberal-capitalista pelo 

Estado Absolutista. 

c) organizou o Exército do Parlamento, conferindo postos de 

comando segundo o critério de origem familiar e não pelo 

merecimento militar. 

d) consolidou os interesses da nobreza agrária tradicional 

rompendo com os ideais da burguesia. 

e)  diluiu os obstáculos para o avanço capitalista, marcando o 

início da desagregação do Absolutismo Monárquico. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49. (Unesp 2013)  Leia a descrição de quatro grandes tipos 

climáticos do Brasil e, em seguida, examine o mapa, que 

representa a divisão regional do país em grandes tipos 

climáticos. 

 

1. Chuvas entre 2 000 e 3 000 mm e elevadas temperaturas 

durante todo o ano, com médias de 26 °C. 

2. Regular distribuição das chuvas durante o ano e temperaturas 

mais amenas, com médias inferiores a 18 °C e esporádica queda 

de neve. 

3. Chuvas escassas e irregulares, com precipitações médias de 

500 a 700 mm, e temperaturas elevadas, com médias de 28 °C. 

4. Duas estações bem marcantes: uma chuvosa e quente, com 1 

200 mm de precipitação e médias térmicas de 24 °C, e outra seca 

e fria, com 200 mm de chuvas e 17 °C de média térmica.  

 

 
 

Assinale a alternativa que contém a correta associação entre a 

descrição climática e sua área de ocorrência. 

  
a) 1D; 2B; 3A; 4C.    
b) 1C; 2A; 3B; 4D.    
c) 1B; 2D; 3C; 4A.    
d) 1A; 2C ; 3D; 4B.    
e) 1C; 2B; 3D; 4A.    
   
50. (G1 - utfpr 2013)  Na maior parte do Paraná e nos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocorre o clima subtropical, 

que apresenta temperaturas médias anuais inferiores às da zona 

tropical e sofre maior influência das massas de ar frias. A região 

também era ocupada em grande parte pelas matas ou floresta:  

 
a) de araucárias.    
b) amazônica.    
c) de coníferas.    
d) de cerrado.    
e) de caatinga.    
   
51. (Unesp 2013)  Leia. 

 

Imagens de satélite comprovam aumento da cobertura florestal 

no Paraná 

 

O constante monitoramento nas áreas em recuperação do 

Programa Mata Ciliar, com o apoio de imagens de satélite, tem 

demonstrado um aumento significativo da cobertura florestal 

das áreas de preservação permanente, reserva legal e Unidades 

de Conservação, integrantes do Corredor de Biodiversidade. 

 

(www.mataciliar.pr.gov.br) 

 

As matas ciliares são: 

  
a) florestas tropicais em margens de rios, cujo papel é regular 

fluxos de água, sedimentos e nutrientes entre os terrenos mais 

altos da bacia hidrográfica e o ecossistema aquático. O mau uso 

dessas áreas provoca erosão das encostas e assoreamento do leito 

fluvial.    
b) florestas temperadas, cujo papel é de filtro entre o solo e o ar, 

possibilitando a prática da agricultura sem prejudicar o 

ecossistema atmosférico. O mau uso dessas áreas provoca erosão 

do solo e contaminação do ar.    
c) florestas subtropicais, cuja função é preservar a superfície do 

solo, proporcionando a diminuição da filtragem e o aumento do 
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escoamento superficial. O mau uso dessas áreas provoca 

aumento da radiação solar e estabilidade térmica do solo.    
d) coberturas vegetais que ficam às margens dos lagos e 

nascentes, atuam como reguladoras do fluxo de efluentes e 

contribuem para o aumento dos nutrientes e sedimentos que 

percolam o solo. O mau uso dessas áreas provoca evaporação e 

rebaixamento do nível do lençol freático.    
e) formações florestais que desempenham funções hidrológicas 

de estabilização de áreas críticas em topos de morros, cumprindo 

uma importante função de corredores para a fauna. O mau uso 

dessas áreas provoca desmatamento e deslizamento das encostas.    
   
52. (Uel 2013)  O mosaico botânico brasileiro resulta da 

expansão e da retração de florestas, cerrados e caatingas, 

provocadas pela alternância de climas úmidos e secos nas regiões 

tropicais durante os períodos glaciais. 

Com base nessas considerações, analise a tabela a seguir. 

 

 

 

Com base na tabela, assinale a alternativa que apresenta, correta 

e respectivamente, a sequência dos biomas representados pelas 

letras X, Y e Z.  

 
a) Caatinga, cerrado e floresta.    
b) Caatinga, floresta e cerrado.    
c) Cerrado, caatinga e floresta.    
d) Floresta, caatinga e cerrado.    
e) Floresta, cerrado e caatinga.    
   
53. (Fgvrj 2013)  Considere os seguintes processos de 

degradação ambiental descritos abaixo: 

 

I. A desertificação resulta da expansão de práticas agropecuárias 

predatórias e do desmatamento das espécies nativas, usadas para 

a produção de lenha. 

II. A arenização é causada pela ação dos processos erosivos 

sobre depósitos arenosos pouco consolidados em ambiente de 

clima úmido, e agravada pelo manejo inadequado dos solos. 

 

Os biomas brasileiros em que esses processos ocorrem são, 

respectivamente,  

 
a) Caatinga e Campos Sulinos.    
b) Caatinga e Cerrado.    
c) Cerrado e Mata Atlântica.    
d) Pantanal e Mata de Araucária.    
e) Cerrado e Mata de Araucária.    
   
54. (Ufsj 2012)  Observe a paisagem abaixo. 

 

 
 

Sobre a paisagem representada na foto, é CORRETO afirmar 

que: 

  
a) a mata ciliar encontra-se preservada, contribuindo, assim, para 

evitar o assoreamento do rio.    
b) constitui uma planície, forma de relevo que recobre a maior 

parte do território brasileiro.    
c) a vegetação aciculifoliada contribui para a evapotranspiração e 

a manutenção da umidade do ar.    
d) possui grande potencial hidrelétrico (força hidráulica) e deve 

ser inundada para a criação da usina de Belo Monte.   

  
 55. (FUVEST) Desde a década de 1990, o Brasil vem 

incrementando a importância do gás natural na matriz energética 

nacional, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de integração 

econômica com países vizinhos. A prova disto está: 

 

a) no esforço do Brasil para aumentar a importação de gás 

natural do Paraguai, sendo que o enfraquecimento recente do 

MERCOSUL tem causado obstáculos para essa proposta. 

b) nos novos acordos com o governo uruguaio, no âmbito do 

MERCOSUL, dobrando a importação de gás natural efetuada 

pelo Brasil, em troca do aumento de exportação de carros 

brasileiros para o Uruguai. 

c) nos novos investimentos feitos pela Petrobrás em território 

venezuelano, constituindo parceria com a 

estatal da Venezuela, estreitando assim a relação do Mercosul 

com o Pacto Andino. 

d) na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que, todavia, tem 

encontrado dificuldades, em função da recente nacionalização 

dos hidrocarbonetos, realizada pelo governo boliviano. 

e) no consórcio TRANSIERRA, empresa constituída pela 

Petrobrás, pela Repsol YPF e pela TotalfinaELF, com a 

finalidade de intensificar a exploração de gás natural em 

território peruano. 

  

56. (INATEL) 

BIOMA 

Temperatua 

média anual 

(°C) 

Pluviosidade 

média anual 

(mm) 

Solo Vegetação 

X 25 800 

Possui 

nutrientes, 

porém sem 

capacidade 

de reter 

umidade 

Árvores e 

arbustos 

caducifólios 

e redução 

da 

superfície 

foliar 

Y 26 1200 

Ácido, 

rico em 

alumínio 

Árvores 

com caules 

retorcidos, 

com cascas 

grossas e 

folhas 

coriáceas 

Z 28 2000 
Pobre em 

minerais 

Árvores de 

grande 

porte com 

folhas 

largas e 

perenes e 

maior 

densidade 

no estrato 

arbustivo 
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A análise dos gráficos e os conhecimentos sobre o consumo de 

energia no mundo e noBrasil permitem concluir: 

  

(01) A maior parte da energia utilizada no planeta origina-se de 

fontes não renováveis e poluentes, sendo que grande parte das 

reservas conhecidas de petróleo está concentrada em alguns 

países do Oriente Médio. 

(02) O petróleo responde por 43% da matriz energética mundial, 

e a demanda global tende a aumentar nos próximos anos, 

induzindo que tecnologias mais modernas precisarão atingir as 

áreas de difícil acesso na Sibéria e nas profundidades oceânicas. 

(04) Os Estados Unidos são responsáveis pela maior parte do 

consumo mundial de petróleo, graças a suas imensas reservas, 

capazes de abastecer o país nas próximas décadas. 

(08) O Brasil, ao atingir a auto-suficiência em petróleo e em gás 

natural, não importa mais combustíveis, estando com capacidade 

para produzir sua própria energia. 

(16) O expressivo consumo de energia solar e eólica no mundo e 

no Brasil, demonstrado no gráfico,  traduz a eficácia dos 

programas implementados a partir da assinatura do Protocolo de 

Kyoto. 

  

As Alternativas corretas somam 

  

a) 03 

b) 06 

c) 12 

d) 20 

e) 24 

  

  

57. (URCA) Sobre Fontes de Energia, leia as afirmativas abaixo 

e assinale a alternativa correta: 

  

 I. A eletricidade pode ser obtida pela força da água (hidráulica); 

pelo vapor da queima de combustíveis fósseis (termelétricas) e 

pelo calor produzido pela fissão do urânio no núcleo do reator. 

II. Os vulcões, os gêiseres, o sol e as fontes termais são formas 

de energia geotérmica, produzida pelo calor existente no interior 

da Terra. Porém o principal problema técnico, ainda não foi 

solucionado, pois o tratamento da água do vapor servido que 

contém boro, amônia e outros sólidos dissolvidos, podem 

contaminar as águas próximas à usina. 

III. As centrais maremotrizes obtêm energia elétrica 

aproveitando o movimento das marés. Esse tipo de energia pode 

ser obtido por meio de um reservatório, constituído de uma 

barragem, uma turbina e um gerador. 

IV. Se na usina hidrelétrica é o vapor de água produzido por uma 

caldeira aquecida pela queima do carvão e do petróleo; na usina 

termelétrica quem faz esse papel é a água que, embora 

teoricamente ela seja renovável, já sabemos que pode acabar. 

  

a) As afirmativas I e III são verdadeiras; 

b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras; 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras; 

d) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 

e) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 

58. (IBMECSP) "O Google anunciou nesta terça-feira (19/08) 

que vai investir mais de 10 milhões de dólares em tecnologia 

geotérmica avançada. A entidade filantrópica da empresa, a 

Google.org, afirmou que o investimento será destinado aos 

chamados Sistemas Geotérmicos Melhorados." 

  

                  (http://info.abril.com.br/aberto/infonews/082008/190

82008-21.shl) 

  

Entre as vantagens do uso de energia geotérmica, pode-se 

incluir: 

a) O baixo custo da produção, por ser uma fonte energética que 

não exige grandes investimentos na infra-estrutura de captação. 

b) A facilidade de transmissão da energia para regiões distantes 

de onde é produzida, barateando os custos finais de distribuição. 

c) A baixa emissão, praticamente nula, de gases causadores do 

aquecimento global, tornando-a uma fonte de energia mais 

limpa. 

d) A expansão do calor produzido nos campos geotérmicos que 

garantem a diminuição da temperatura no subsolo, facilitando a 

produção elétrica. 

e) Os modestos investimentos necessários para a pesquisa e 

exploração dos campos geotérmicos, que usa a mesma tecnologia 

da exploração petrolífera. 

 

59. (Ufu 2012)  O grupo que mais resistiu à delimitação é o de 

grandes produtores de arroz. São oito fazendas que ocupam cerca 

de 15 mil hectares, ou aproximadamente 1% da área da Raposa 

Serra do Sol. Segundo o governo de Roraima, a produção dessas 

fazendas corresponde a 6% da economia do Estado. O líder dos 

fazendeiros é [...] o prefeito de Pacaraíma e dono da fazenda 

Depósito, a maior da região. Segundo a Funai, esses fazendeiros 

chegaram na região depois de 1992, época do estudo 

antropológico. 

 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/especiais/a-disputa-

pela-raposa-serra-do-sol/17895.htm. Acesso em: junho de 2012. 

(fragmento). 

 

Na demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e da 

reserva com a mesma denominação no estado de Roraima, os 

rizicultores fizeram grande oposição ao processo de delimitação, 

pelo fato de produzirem arroz nessa área desde a década de 1990. 

No ambiente amazônico, como o que é retratado no texto, a 

produção agrícola, especialmente do arroz, ocorre devido a 

condições físico-naturais presentes no relevo. 

  

a) aplainado, de solos rasos (litossolos) e com alto PH, típicos de 

ambiente de florestas latifoliadas e duas estações bem definidas: 

verão chuvoso (junho a setembro) e inverno seco (dezembro a 

março).    

b) ondulado (acidentado), formado por elevações que podem 

variar a 600 a 2.000m de altitude, solos profundos (latossolos) e 

com baixo PH, típicos de ambiente de campos-cerrados e duas 
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estações bem definidas: verão chuvoso (junho a setembro) e 

inverno seco (dezembro a março).    

c) aplainado, de solos profundos (latossolos) e com baixo PH, 

típicos de ambiente de campos-cerrados e duas estações bem 

definidas: verão chuvoso (junho a setembro) e inverno seco 

(dezembro a março).    

d) ondulado, de solos rasos (litossolos) e com baixo PH, típicos 

de ambiente de florestas latifoliadas e duas estações bem 

definidas: verão chuvoso (dezembro a março) e inverno seco 

(junho a setembro).    

   

60. (Pucrs 2012)  Considerando as características 

hidrofitogeográficas do Brasil, é correto afirmar que o domínio  

a) da Mata Atlântica é caracterizado pela ocorrência de rios 

intermitentes sazonais e por uma vegetação menos densa, com 

predomínio de plantas de grande porte que recebem influências 

dos ventos úmidos.    

b) da Caatinga é caracterizado pela ocorrência de rios 

intermitentes sazonais devido ao baixo índice de chuvas, e 

apresenta uma vegetação composta por arbustos com galhos 

retorcidos e raízes profundas, assim como cactos e bromélias.    

c) da Floresta Equatorial ocupa o Planalto Meridional Brasileiro 

e é caracterizado por rios que deságuam diretamente no Oceano 

Atlântico, situando-se sua foz na Faixa Tropical.    

d) do Cerrado ocupa áreas do Planalto Central Brasileiro e parte 

da área de várzea da Amazônia, apresentando uma rede pluvial 

que forma a bacia hidrográfica do Rio Paraná.    

e) da Mata de Araucária, o mais preservado do país, possui uma 

vegetação formada predominantemente pelo chamado pinheiro-

do-paraná, sofre influência do clima subtropical e da elevada 

altitude e apresenta rios que congelam por longos períodos no 

inverno.    
   

 

ATUALIDADES:[61-66]: 

 

61. (Cesgranrio) Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se 

uma ordem político-econômica internacional que expressou o(a): 

 

a) supremacia política e militar da Europa Ocidental. 

b) subordinação neocolonial dos países árabes e da América 

Latina. 

c) conflito político e ideológico entre a União Soviética e os 

Estados Unidos. 

d) liderança política mundial da China Comunista através de sua 

participação na ONU. 

e) hegemonia econômica mundial das ex-nações imperialistas, 

tais como a Inglaterra e a França. 

 

62. O tratado de Comércio de Armas foi aprovado em 2 de abril, 

após sete anos de negociações, com 154 votos a favor, três contra 

e outros 23 países se abstiveram, entre eles, Rússia e China, que 

estão entre as principais exportadoras, e Egito, Índia e Indonésia, 

países listados entre os maiores compradores do mundo. Assinale 

a alternativa cujos países votaram contra o ATT (Arms Trade 

Treaty). 

 

a) Estados Unidos, Iraque e Irã 

b) Coreia do Sul, Síria e Irã 

c) Irã, Turquia e Coreia do Norte 

d) Coreia do Norte, Irã e Síria 

e) Síria, Estados Unidos e Coreia do Sul 

 

63. A medida provisória 592/2012, conhecida como MP dos 

Portos, foi aprovada no dia 16 de maio de 2013 na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, após uma longa batalha política 

que ameaçava “enterrar” a lei que moderniza os portos 

brasileiros. De acordo com a MP dos portos, qual seu principal 

objetivo? 

 

a) analisar à infraestrutura e a economia brasileira, que têm na 

área portuária um de seus principais entraves 

b) extinguir o fisiologismo político, responsável pela morosidade 

na votação de leis importantes para o país. 

c) ampliar os acessos ao porto e o transporte rodoviário dos 

produtos. 

d) ampliar os investimentos do setor privado nos portos e com 

isso reduzir os custos da logística de exportações, possibilitando 

uma melhora na economia. 

e) n.d.a. 

 

 

64. (OSEC) As guerras entre árabes e judeus, que se verificam 

no Oriente Médio, tiveram como causa principal: 

  

a) a guerra civil, no Líbano; 

b) o fato de que maiores reservas mundiais de petróleo, se 

localizam nos países árabes; 

c) um discurso do líder Yasser Arafat, na Assembleia na ONU; 

d) o controle do canal de Suez, por parte do Egito. 

e) o problema de uma população sem território - os refugiados 

palestinos - que surgiu com a criação do Estado de Israel; 

 

 

 

65. Sessenta e dois países assinaram no dia 3 de junho de 2013, 

na ONU, o primeiro tratado sobre comércio internacional de 

armas. O que pretende esse acordo?  

 

a) ampliar a fiscalização global sobre a venda de armamentos 

b) controlar a produtividade dos países que são os maiores 

exportadores de armas no mundo 

c) regular a indústria bélica, impedindo que arsenais sejam 

usados em guerras civis, massacres ou por criminosos. 

d) restringir o comércio legal de armas entre países 

e) n.d.a. 

 

 

66. (UnB) As discordâncias entre árabes e israelenses 

apresentam as seguintes características, EXCETO: 

 

a) controle de rotas marítimas 

b) interesses raciais e religiosos 

c) interesses ideológicos 

d) interesses industriais 

e) n.d.a. 

 

 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

 

67. (PUCCamp-SP) A figura abaixo representa o trecho AB de 

um circuito elétrico, onde a diferença de potencial entre os 

pontos A e B é de 30 V. 
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A resistência equivalente desse trecho e as correntes nos ramos i1 

e i2 são, respectivamente: 

 

 

b) 1  

 

 

 

 

68. (UEL-PR) A característica do condutor ôhmico é: 

 

a) apresentar corrente proporcional à tensão a que é submetido 

b) dissipar a mesma potência quando submetido à mesma tensão 

c) apresentar resistência elétrica proporcional à tensão a que é 

submetido 

d) apresentar corrente elétrica constante, qualquer que seja a 

tensão a que é submetido 

e) dissipar a mesma potência, qualquer que seja a tensão que lhe 

é aplicada. 

 

69. (UFF-2001) Um circuito elétrico é montado com quatro 

resistores idênticos, em série, alimentados por uma bateria com 

uma resistência interna não desprezível. Ao se retirar um dos 

resistores, ocorrerá a seguinte mudança no circuito: 

a) a corrente total no circuito diminuirá; 

b) a resistência total do circuito aumentará; 

c) a potência dissipada em cada um dos resistores não será 

alterada; 

d) a ddp dentro da bateria aumentará; 

e) a ddp no circuito aumentará. 

70. (UEL-1996) A diferença de potencial obtida nos terminais de 

um gerador é 12 volts. Quando esses terminais são colocados em 

curto-circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5,0 

ampères. Nessas condições, a resistência interna do gerador é, 

em ohms, igual a: 

a) 2,4 

b) 7,0 

c) 9,6 

d) 17 

e) 60 

71. (UFSCar-2005) Com respeito aos geradores de corrente 

contínua e suas curvas características U × i, analise as afirmações 

seguintes: 

I. Matematicamente, a curva característica de um gerador é 

decrescente e limitada à região contida no primeiro quadrante do 

gráfico. 

II. Quando o gerador é uma pilha em que a resistência interna 

varia com o uso, a partir do momento em que o produto dessa 

resistência pela corrente elétrica se iguala à força eletromotriz, a 

pilha deixa de alimentar o circuito. 

III. Em um gerador real conectado a um circuito elétrico, a 

diferença de potencial entre seus terminais é menor que a força 

eletromotriz. 

Está correto o contido em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, II e III. 

72. (UEL-2006) Numa aula de letricidade sobre geradores e 

motores, um estudante percebe que um gerador produz 

eletricidade a partir do movimento de um eixo. Por outro lado, 

um motor elétrico transforma eletricidade no movimento de um 

eixo. Assim, conclui ele, se o eixo do motor elétrico for acoplado 

ao eixo do gerador e, ao mesmo tempo, a eletricidade assim 

produzida pelo gerador for utilizada para acionar o motor, o 

conjunto desses dois equipamentos produzirá uma máquina que 

funcionará continuamente. Ao expor essa idéia ao seu professor 

de física, esse lhe diz que se trata de um moto perpétuo de 

segunda espécie e, portanto, não funcionará. Por não saber o que 

é um moto perpétuo “de segunda espécie”, o estudante faz uma 

pesquisa e escobre que este é um equipamento que viola a 

segunda lei da termodinâmica. Ao ler isso, o estudante conclui 

que foi “enrolado” pelo professor: “sua máquina funcionará, pois 

o motor elétrico e um gerador de eletricidade não são, 

evidentemente, máquinas térmicas”. Com base nessas 

informações, é correto afirmar: 

a) O professor está certo: o sistema fechado, motor mais gerador, 

não conserva a energia. 

b) O professor cometeu um engano. De fato, como ele afirmou 

ao aluno, o sistema não funcionará; mas a causa é outra: as leis 

do eletromagnetismo proíbem essa associação. 

c) A máquina concebida pelo estudante funcionará; a energia 

produzida pelo gerador é exatamente igual àquela necessária 

para fazer funcionar o motor. 

d) Realmente o professor cometeu um engano. A segunda lei da 

termodinâmica diz respeito ao constante aumento da entropia, o 

que não se aplica à situação relatada. 
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e) O professor está certo. Haverá conservação de energia, mas 

não ficarão restritas às formas de energia elétrica e mecânica. 

73. (Ufpa 2013)  A presença de vapor d’água num ambiente tem 

um papel preponderante na definição do clima local. Uma vez 

que uma quantidade de água vira vapor, absorvendo uma grande 

quantidade de energia, quando esta água se condensa libera esta 

energia para o meio ambiente. Para se ter uma ideia desta 

quantidade de energia, considere que o calor liberado por 100 g 

de água no processo de condensação seja usado para aquecer 

uma certa massa m de água líquida de 0°C até 100°C.  

Com base nas informações apresentadas, calcula-se que a massa 

m, de água aquecida, é: 

(Dados: Calor latente de fusão do gelo LF = 80 cal/g; Calor 

latente de vaporização LV = 540 cal/g; Calor específico da água, 

c = 1 cal/g°C.). 

  

a) 540 g    

b) 300 g    

c) 100 g    

d) 80 g    

e) 6,7 g    

   

74. (Pucrj 2013)  Três cubos de gelo de 10,0 g, todos eles a 0,0 

°C, são colocados dentro de um copo vazio e expostos ao sol até 

derreterem completamente, ainda a 0,0 °C.  

Calcule a quantidade total de calor requerida para isto ocorrer, 

em calorias. 

 

Considere o calor latente de fusão do gelo LF = 80 cal/g  

 

a) 3,7 10
–1

    

b) 2,7 10
1
    

c) 1,1 10
2
    

d) 8,0 10
2
    

e) 2,4 10
3
    

   

75. (Unesp 2013)  A liofilização é um processo de desidratação 

de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto 

com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, 

facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos 

liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, 

sem perder características como aroma e sabor.  

 

 
 

O processo de liofilização segue as seguintes etapas: 

 

I. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 °C, para 

que a água contida nele seja solidificada. 

II. Em câmaras especiais, sob baixíssima pressão (menores do 

que 0,006 atm), a temperatura do alimento é elevada, fazendo 

com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai 

do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando 

perdas de proteínas e vitaminas. 

 

O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e cinco 

processos de mudança de fase, representados pelas setas 

numeradas de 1 a 5. 

 

 
 

A alternativa que melhor representa as etapas do processo de 

liofilização, na ordem descrita, é. 

  

a) 4 e 1.    

b) 2 e 1.    

c) 2 e 3.    

d) 1 e 3.    

e) 5 e 3.    

   

76. (Unesp 2012)  Em uma operação de resgate, um helicóptero 

sobrevoa horizontalmente uma região levando pendurado um 

recipiente de 200 kg com mantimentos e materiais de primeiros 

socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo e 

uniforme, sujeito às forças peso ( P ), de resistência do ar 

horizontal ( F ) e tração ( T ), exercida pelo cabo inextensível que 

o prende ao helicóptero. 

 

 
 

Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale ,θ  que 

senθ= 0,6, cosθ= 0,8 e g = 10 m/s
2
, a intensidade da força de 

resistência do ar que atua sobre o recipiente vale, em N,  

 

a) 500.    

b) 1 250.    

c) 1 500.    

d) 1 750.    

e) 2 000.    

   

77. (Fuvest 2012)   
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Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes 

apresenta, em uma feira de ciências, o instrumento 

esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de 

alumínio com 30cm de comprimento está apoiada sobre dois 

suportes, tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do 

ponteiro indicador e a outra encostada num anteparo fixo. O 

ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, sendo que o 

comprimento de sua parte superior é 10cm e, o da inferior, 2cm. 

Se a barra de alumínio, inicialmente à temperatura de 25 ºC, for 

aquecida a 225 ºC, o deslocamento da extremidade superior do 

ponteiro será, aproximadamente, de 

 

Note e adote: Coeficiente de dilatação linear do alumínio: 
5 12 10 ºC   

  

a) 1 mm.    

b) 3 mm.    

c) 6 mm.    

d) 12 mm.    

e) 30 mm.    

   

78. (Uel 2012)  O homem utiliza o fogo para moldar os mais 

diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o 

trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro 

é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa 

de ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg, 

que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 ºC e 

que o calor específico do ferro vale 0,1 cal/gºC, assinale a 

alternativa que fornece a quantidade de calor, em calorias, a ser 

cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo 

ferreiro. 

 

Dado: temperatura inicial da ferradura: 20 ºC.  

 

a) 25    

b) 250    

c) 2500    

d) 25000    

e) 250000    

   

 
QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (Unioeste 2012)Atualmente, tem-se discutido muito as 

alterações que estão ocorrendo pelo mundo. Dentre elas, 

alterações climáticas, problemas do lixo doméstico e eletrônico. 

Muitas propostas estão sendo discutidas para reverter a situação. 

Entre eles podemos destacar a aplicação do polietileno verde em 

substituição ao polietileno obtido do petróleo. O plástico verde é 

fabricado a partir do etanol (reação mostrada abaixo) da cana de 

açúcar e é 100% de matéria prima renovável. O emprego do 

polímero verde é uma alternativa para o uso do produto em 

embalagens.  

 

 
 

Com relação à reação acima, é correto afirmar que 

a) são reações que levam a formação de um produto final 

(produto3) insaturado.  

b) o composto 1 tem um C com hibridização 3sp  e o composto 

2 e 3 tem hibridização 2sp .  

c) o composto 1 é um enol, o composto 2 um alceno.  

d) o composto 2 apresenta isomeria cis-trans.  

e) as reações que ocorrem são de desidratação e polimerização.  

 

80. (Pucrj 2012)A estrutura de duas substâncias conhecidas 

comercialmente como pentamidina e etionamida estão 

respectivamente representadas abaixo. 

 

 
 

Sobre estas duas substâncias, é CORRETO afirmar que:  

a) pentamidina possui isômeros ópticos, pois na sua estrutura 

está presente um carbono assimétrico.  

b) etionamida possui somente carbonos com hibridização sp
2
, 

pois nesta substância só existem carbonos saturados.  

c) pentamidina não é solúvel em nenhum solvente orgânico, pois 

na sua estrutura estão presentes átomos de nitrogênio e oxigênio.  

d) pentamidina possui mais ligações sigma ( )σ  que etionamida, 

pois existe maior quantidade de átomos na sua estrutura.  

e) etionamida possui isômeros geométricos, porque o grupo 

metila presente nesta substância possui rotação livre.  

 

81. (Mackenzie 2012)Inquietude, dificuldade de concentração, 

notas baixas na escola, esquecimento. Esses são alguns sintomas 

do Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Alguns estudos sugerem que a doença esteja relacionada a 

alterações na região frontal do cérebro. Essas possíveis 

alterações estão diretamente relacionadas aos 

neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, que passam 

informações entre os neurônios. Abaixo estão representadas as 

fórmulas estruturais desses dois neurotransmissores. 

 

 
 

Observando as moléculas orgânicas dadas, é correto afirmar que 

ambas 

a) apresentam átomos de carbono quiral.  

b) são capazes de formar ligações de hidrogênio 

intermoleculares.  

c) possuem as funções orgânicas álcool e amina primária.  

d) são isômeros de cadeia.  

e) possuem cadeia carbônica mista, saturada e heterogênea.  

 

82. (Ufsj 2012)Os terpenos formam uma classe de compostos 

naturais de origem vegetal e estão presentes em sementes, flores, 

folhas, caules e raízes. Um exemplo é o geraniol, encontrados 

nos óleos essenciais de citronela, gerânio, limão, rosas e outros. 

Ele apresenta um agradável odor de rosas, o que justifica seu 



3ª série do Ensino Médio 2º Teste Quinzenal- 2º Trimestre - 2013 16 de julho de 2013 
 

 16 IGA 

 

vasto emprego pelas indústrias de cosméticos e perfumaria. A 

estrutura do geraniol é apresentada a seguir:  

 

 
 

Considerando-se a estrutura desse composto, é INCORRETO 

afirmar que 

a) sua temperatura de ebulição é maior que a do seu isômero não 

ramificado. 

b) sua fórmula química é C10H18O, que também pode ser a 

fórmula de uma cetona. 

c) apresenta isomeria do tipo cis-trans. 

d) tem massa molar igual a do 4-decenal. 

 

83. (Ufpr 2011)  Os dois compostos abaixo representados são 

conhecidos como (+) Limoneno e (-) Limoneno. Ambos os 

compostos apresentam os mesmos valores de temperatura de 

fusão (PF = -74 ºC), de ebulição (PE = 175-176 ºC) e de 

densidade (d = 0,84 g.mL
-1

). Todavia, apresentam odores 

bastante diferentes e característicos. O (+) Limoneno é 

responsável pelo odor da laranja e outras frutas cítricas. Já o (-) 

Limoneno tem um odor parecido com o do pinho. Com relação 

às propriedades físicas, eles diferem somente no desvio do plano 

da luz polarizada. Enquanto um deles desvia o plano da luz para 

a direita, o outro desvia o plano com mesmo ângulo, porém em 

sentido contrário, ou seja, para a esquerda. 

 

 
 

Com relação aos compostos que apresentam tais características, 

considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Compostos que difiram nas suas propriedades físicas apenas 

com relação ao desvio do plano da luz polarizada não podem ser 

separados. 

2. Os compostos apresentados são denominados de isômeros 

geométricos e só podem ser identificados pelo desvio do plano 

da luz polarizada, o que pode ser feito com o auxílio de um 

densímetro. 

3. Os compostos apresentados são estereoisômeros e podem ser 

identificados utilizando-se polarímetro, instrumento que 

identifica o sentido e a magnitude do desvio do plano da luz 

polarizada. 

4. Os compostos apresentados são denominados enantiômeros, 

que sempre apresentam rotações óticas antagônicas entre si. 

5. Convencionou-se distinguir, entre os enantiômeros, o levógiro, 

quando a rotação ótica observada é para a esquerda, e o 

dextrógiro, quando a rotação ótica observada é para a direita. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.  

b) Somente as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras.  

e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  

 

84. (Cesgranrio 2010)O diabetes ocorre devido a uma disfunção 

do pâncreas por ausência, diminuição ou ação inadequada da 

insulina, o hormônio responsável pela manutenção dos níveis de 

glicose no sangue. Sobre as propriedades da glicose e os 

processos envolvidos em seu metabolismo, considere as 

afirmações a seguir. 

 

I - As moléculas da D(+) glicose (A) e da D(−) frutose(B), 

obtidas por hidrólise enzimática da sacarose, apresentam 

isomeria de função 

 

II - A glicose, após sua formação no organismo, é estocada no 

fígado e nos músculos sob a forma de glicogênio. 

 

III - a reação de oxidação da glicose é um processo anabólico 

que libera grande quantidade de energia, sendo representada pela 

seguinte equação geral: 

 

C6H12O6+ 6O2 6H2O + 6CO2 ∆Hº = −2800 kJ mol
−1

 

 

Está(ão) correta(s) APENASa(s) afirmação(ões)  

a) I.  

b) I e II.  

c) I e III.  

d) II e III.  

e) I, II e III.  

 

85. (UFPI) A uma amostra de 100 mL de NaOH de concentração 

20g/L foi adicionada água suficiente para completar 500 mL. A 

concentração, em g/L, dessa nova solução é igual a: 

 

a) 2  

b) 3  

c) 4  

d) 5  

e) 6 

 

86. (Fuvest) Se adicionarmos 80 mL de água a 20 mL de uma 

solução 0,1 mol/L de hidróxido de potássio, obteremos uma 

solução de concentração em quantidade de matéria igual a: 

 

a) 0,010 

b) 0,020  
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c) 0,025  

d) 0,040  

e) 0,050 

 

87. (UERJ) Diluição é uma operação muito empregada no nosso 

dia-a-dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir 

de um suco concentrado. Considere 100 mL de determinado suco 

em que a concentração do soluto seja de 0,4 mol/L. O volume de 

água, em mL, que deverá ser acrescentado para que a 

concentração do soluto caia para 0,04 mol/L, será de: 

 

a) 1000  

b) 900   

c) 500   

d) 400 

 

88. (UFRS/RS) Uma sugestão para evitar contaminações em 

frutas e legumes pelo bacilo do cólera é deixá-los de molho em 

uma solução de 1 L de água com uma colher de sopa de água 

sanitária. O rótulo das embalagens de uma determinada água 

sanitária traz informações sobre a concentração de hipoclorito de 

sódio (NaClO). Considerando: 

 

• uma concentração da NaClO de 37,25 g/L; 

• a capacidade da colher de sopa (10 mL); e 

• um volume da solução do molho igual a 1 L; 

 

A alternativa que apresenta, em valores arredondados, a 

molaridade do molho, para evitar a cólera é: 

 

a) 0,037   

b) 0,005   

c) 0,37   

d) 3,7   

e) 5 

 

89. (UEGO) Uma solução de ácido clorídrico 3,0 mol/L foi 

transformada em outra solução mais diluída por adição de água, 

conforme as figuras: 

 
A molaridade resultante da solução final é  

 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4 

 

70.   O iodeto de potássio reage com nitrato de chumbo segundo 

a equação abaixo: 

 

Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq)   PbI2(s) + 2KNO3(aq) 

 

Sabendo que em um recipiente foram colocados para reagir, em 

solução aquosa, 5 mols de nitrato de chumbo e 2,0 kg de iodeto 

de potássio, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 reagem com 1.660 g de KI. 

b) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 produzem 2.305 g de PbI2. 

c) Serão formados 1 mol de PbI2 e 2 mols de KNO3. 

d) Completada a reação, sobrarão 340 g de KI. 

e) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 formarão 5,0 mols de PbI2 e 10 

mols de KNO3. 

 

 

BIOLOGIA [91- 108]: 

 

91. (Fatec) "A silicose é uma doença muito comum  em 
trabalhadores que lidam com amianto. Um dos  
componentes do amianto é a sílica, uma substância  
inorgânica que forma minúsculos cristais que podem se  
acumular nos pulmões. As células dos alvéolos 
pulmonares  
afetadas por estes cristais acabam sofrendo autólise". 
Essa doença está relacionada com organóides  
citoplasmáticos denominados: 
 
a) plastos. 
b) lisossomos. 
c) dictiossomos. 
d) mitocôndrias. 
e) centríolos. 
 
92. ( Mack-) Células musculares, células glandulares e  
células de um microorganismo de água doce, deverão ter  
bem desenvolvidas as seguintes organelas, 
respectivamente: 
 
a) cloroplastos, mitocôndrias e centríolos. 
b) complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e  
lisossomos. 
c) mitocôndrias, complexo de Golgi e vacúolo contrátil. 
d) retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e 
complexo de Golgi.e) centríolos, vacúolo contrátil e 
lisossomos. 
 
93. (FEI-) As enzimas contidas nos lisossomos são 
sintetizadas pela célula à partir do: 
 
a) complexo de Golgi 
b) R.E.L. 
c) R.E.R. 
d) mitocôndrio 
e) centríolo. 
 
94. ) (UECE-) Os centríolos e o fuso mitótico apresentam  
como aspecto estrutural comum serem formados por: 
 
a) microtúbulos 
b) colágeno 
c) flagelina  
d) lipoproteínas 
 
95. (UFRN) Assinale a opção que contém a estrutura  
presente nas células de Procariontes Eucariontes: 
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a) Centrossomos  
b) Peroxissomos  
c) Lisossomos 
d) Polissomos 
 
96. (UFRN-2000) Os leucoplastos evoluíram, para 
armazenar amido, porque as plantas: 
 
a) passaram a usar glicose resultante da degradação de  
frutose. 
b) necessitavam de organelas capazes de realizar  
fotossíntese. 
c) eram desprovidas de organelas capazes de acumular  
lipídios. 
d) precisavam manter reservas energéticas para suas  
atividades metabólicas. 
 
97. (Ufsm)  Em alguns artrópodes, a carapaça externa de quitina 

foi uma estratégia evolutiva de sucesso para a conquista do meio 

terrestre, protegendo-os da dessecação (perda de água). Outros 

animais apresentam adaptações diferentes para contornar esse 

problema. 

Observe as alternativas a seguir e assinale aquela que NÃO está 

relacionada com a dessecação.  

a) pele com queratina nos mamíferos    

b) ovos com casca calcárea nas aves    

c) glândulas secretoras de muco na pele dos sapos    

d) escamas no corpo dos répteis    

e) esqueleto interno nos vertebrados    

 

 

98. (Uftm)  Os ovos de alguns grupos de vertebrados apresentam 

os anexos embrionários âmnio, cório e alantoide, que foram 

fundamentais para a conquista do ambiente terrestre. De acordo 

com a teoria evolutiva proposta por Charles Darwin, pode-se 

afirmar que:  

a) para sobreviver nesse ambiente, esses animais tiveram que 

desenvolver esses anexos.    

b) esses animais, uma vez tendo desenvolvido esses anexos, 

puderam sobreviver nesse ambiente.    

c) o ambiente terrestre promoveu a ocorrência de mutações que 

geraram esses anexos.    

d) esses anexos só se desenvolveram porque o ambiente induziu 

a sua formação.    

e) a manutenção desses anexos não dependeu do tipo de 

ambiente em que esses animais estavam.    

 

 

99. (Udesc)  Nos estudos de evolução no reino animal, é 

frequente o uso dos termos análogo e homólogo. Analise as 

proposições abaixo, de acordo com estes estudos. 

 

I. Análogas têm estruturas de mesma função, mas de diferente 

origem. 

II. Análogas têm estruturas de mesma origem, mas de diferente 

função. 

III. Homólogas têm apenas estruturas de mesma função e 

origem. 

IV. Homólogas têm estruturas de mesma função, mas de 

diferente origem. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    

b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    

c) Somente a afirmativa I é verdadeira.    

d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    

e) Somente a afirmativa II é verdadeira.    

 

 

100. (Enem)  Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de 

dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses 

animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais 

foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. 

Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu 

com a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na 

atmosfera. 

De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de 

modificações no planeta que  

a) desestabilizaram o relógio biológico dos animais, causando 

alterações no código genético.    

b) reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, 

interferindo no fluxo energético das teias tróficas.    

c) causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando 

a bioacumulação de partículas de poeira nos organismos.    

d) resultaram na sedimentação das partículas de poeira levantada 

com o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de 

rios e lagos.    

e) evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, 

causando uma grande seca que impediu a retroalimentação do 

ciclo hidrológico.    

 

 

101. (Pucsp)  O termo 'superbactérias' é atribuído às bactérias 

que desenvolvem resistência a, praticamente, todos os 

antibióticos. Vários fatores estão envolvidos na disseminação 

desses micro-organismos multirresistentes, incluindo o uso 

abusivo de antibióticos, procedimentos invasivos (cirurgias, 

implantação de próteses médicas e outros) e a capacidade das 

bactérias de transmitir seu material genético. 

 

(Ciência Hoje, n.º 287, novembro de 2011) 

 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos de biologia, 

é correto afirmar que  

a) os antibióticos provocam alterações diretas no RNA, que é o 

material genético das bactérias.    

b) os antibióticos provocam alterações diretas no DNA, que é o 

material genético das bactérias.    

c) os antibióticos provocam alterações diretas nas proteínas 

bacterianas, uma vez que esses polipeptídeos constituem o 

material genético desses procariontes.    

d) bactérias portadoras de mutações provocadas por antibióticos 

perdem a capacidade de transmitir genes a seus descendentes.    

e) Na população em geral, e principalmente no ambiente 

hospitalar, há uma seleção de genes bacterianos que determinam 

resistência a antibióticos.    

 

 

102. (Ufrgs)  Assinale a alternativa correta com relação às 

estruturas análogas.  

a) Elas surgem a partir de convergência evolutiva.    

b) Elas derivam de estruturas existentes em um ancestral comum.    

c) Elas evidenciam os parentescos evolutivos entre as espécies.    

d) Elas têm a mesma origem embriológica nas diferentes 

espécies.    

e) Elas podem apresentar diferentes funções nas espécies.    
 

103. (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: 



3ª série do Ensino Médio 2º Teste Quinzenal- 2º Trimestre - 2013 16 de julho de 2013 
 

 19 IGA 

 

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. 

104. (UnB-DF) A dona-de-casa deve encher os latões de ferro e 

a caixa-d´água rapidamente para não desperdiçar água. Depois, a 

água é estocada e usada para beber, para fazer comida, lavar 

louça, tomar banho – e expor a família ao risco de pegar dengue. 

É isso mesmo: na casa de todas as família dos dois conjuntos, a 

água parada nos baldes – sem qualquer proteção para evitar que 

seja contaminada – transforma-se em piscina para o 

Aedesaegypti, que já infectou dezessete pessoas da comunidade  

desde Janeiro. 

 

Falta água e sobra dengue no Guará II. In: Correio Brasiliense, 

19 maio 1999  

(com adaptações). 

Acerca do assunto desenvolvido no texto, julgue os seguintes 

itens. 

(1) A dengue caracteriza-se pelo aparecimento de febres altas e 

fortes dores no corpo, podendo causar a morte. 

(2) O simples contato do Aedes aegypti com a água parada torna-

a contaminada e, portanto, potencial transmissora da dengue.  

(3) Para “evitar que seja contaminada” pelo Aedes aegypti a água 

estocada nos recipientes referidos no texto, é suficiente fervê-la 

antes da estocagem. 

(4) O homem é hospedeiro no ciclo do Aedes aegypti. 

105. (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. 

106. (Fuvest-SP) A tabela seguinte apresenta algumas doenças, 

seus sintomas, formas de transmissão e agentes transmissores: 

Doenças Sintoma Transmissão por 
Agente 

transmissor 

Tétano 
Febre e rigidez 

muscular 
I II 

III 
Febre alta, tosse e 
manchas vermelhas 

na pele 

Contato com 
indivíduos portadores 

da enfermidade 

IV 

Cólera V 

Ingestão de água ou 

alimentos 
contaminados 

Bactéria 

A tabela estará corretamente preenchida quando os espaços I, II, 

III, IV e V forem substituídos por: 

 
 

107. (UFMS) Associe a coluna da esquerda de acordo com a 

coluna da direita e indique a(s) afirmativa(s) correta(s). 

 

1 – Doenças causadas por bactérias (A) Tétano 

2 – Doenças causadas por vírus (B) Caxumba 

(C) Sífilis 

(D) Sarampo 

(E) Tuberculose 

(F) Raiva 

(G) Hepatite 

(H) Hanseníase (Lepra) 

(I) Cólera 

01) 1-A 1-B 1-C 1-E 

02) 1-A 1-C 2-B 2-D 2-F 

04) 1-H 1-I 2-F 2-G 

08) 1-B 1-E 2-H 2-G 

16) 1-B 1-C 2-D 2-F 

32) 1-B 2-D 2-F 2-H 

 

108. (UFMA) Em protozoários de vida livre, como na 

Amoebaproteus, existe o vacúolo contrátil, cuja função é a: 

 

a) eliminação do excesso de água. 

b) locomoção. 

c) digestão de microcrustáceos. 

d) absorção de água. 

e) emissão de pseudópodos. 

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Suzana quer construir uma piscina de forma triangular em sua 

casa de campo, conforme a figura abaixo (ilustrativa). 

 

Ela deseja que: 

 

— as medidas s e t sejam diferentes; 

— a área da piscina seja 50 m
2
; 

— a borda de medida s seja revestida com um material que custa 

48 reais o metro linear; 

— a borda de medida t seja revestida com um material que custa 

75 reais o metro linear. 

 

  
 

 

109. (Insper 2013)  Ao conversar com o arquiteto, porém, 

Suzana foi informada de que já foi construída uma saída de água 

que fica a uma distância de 3 m da borda de medida t e a 7 m da 

borda de medida s. Para que a terceira borda da piscina passe por 

esse ponto, t deve ser aproximadamente igual a: 

  

a) 10,00 m.     

 I II III IV V 

a) Feridas produzidas 

por objetos sujos 

de terra ou de 

esterco 

Bactéria Sarampo Vírus 
Diarréia e 

vômitos 

b) Feridas produzidas 

por objetos sujos 
de terra ou de 

esterco 

Vírus Sarampo Vírus 

Febre alta e 

dores de 

cabeça 

c) Penetração ativa 

através da pele e 

mucosas 
Protozoário Meningite Vírus 

Diarréia 

e vômitos 

d)  Ingestão de água 

ou alimentos 

contaminados  
Bactéria Meningite Bactéria 

Febre alta e 
dores de 

cabeça 

e) Ingestão de água 

ou alimentos 
contaminados 

Bactéria  Malária Bactéria 

Alterações do 

sistema 
nervoso 
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b) 13,33 m.     

c) 16,67 m.     

d) 20,00 m.     

e) 23,33 m.    

   

110. (Fgv 2012)  No triângulo retângulo abaixo, os catetos AB  e 

AC  medem, respectivamente, 2 e 3. A área do quadrado ARST 

é que porcentagem da área do triângulo ABC? 

 

  
 

a) 42%     

b) 44%     

c) 46%     

d) 48%     

e) 50%    

   

111. (Espm 2012)  Na figura abaixo, sabe-se que os ângulos 

EÂD  e DÊA  são iguais.  

 

 
 

A medida do segmento CE é igual a:  

 

a) 2,8      

b) 2,4      

c) 2,0      

d) 2,5      

e) 2,3    

   

112. (Insper 2012)  Duas cidades X e Y são interligadas pela 

rodovia R101, que é retilínea e apresenta 300 km de extensão. A 

160 km de X, à beira da R101, fica a cidade Z, por onde passa a 

rodovia R102, também retilínea e perpendicular à R101. Está 

sendo construída uma nova rodovia retilínea, a R103, que ligará 

X à capital do estado. A nova rodovia interceptará a R102 no 

ponto P, distante 120 km da cidade Z. 

 

 
 

O governo está planejando, após a conclusão da obra, construir 

uma estrada ligando a cidade Y até a R103. A menor extensão, 

em quilômetros, que esta ligação poderá ter é: 

  

a) 250.    

b) 240.     

c) 225.    

d) 200.   

e) 180.    

   

113. (Ufpr 2011)  Um telhado inclinado reto foi construído sobre 

três suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, 

como mostra a figura ao lado. Os suportes nas extremidades A e 

C medem, respectivamente, 4 metros e 6 metros de altura. 

 

 
 

A altura do suporte em B é, então, de:  

a) 4,2 metros.     b) 4,5 metros.     c) 5 metros.   

 d) 5,2 metros.   e) 5,5 metros.    

   

114. (Mackenzie 2011)  A área do quadrado assinalado na figura 

é igual a 

 

 
  

a) 15      

b) 20      

c) 12      

d) 18      

e) 16    

 

115. (G1 - ifsp 2013)  Uma pessoa pegou um mapa rasgado em 
que constava um terreno delimitado por quatro ruas. Na parte 
visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e 
pela rua Júpiter é 90°; o ângulo formado pela rua Júpiter e pela 
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rua Netuno é 110° e o ângulo formado pela rua Netuno e pela 
rua Marte é 100°. Nessas condições, a medida de um ângulo 
formado pelas ruas Marte e Saturno, na parte rasgada do mapa, 
é de 
 

  
a) 50°.     
b) 60°.     
c) 70°.     
d) 80°.     
e) 90°.    
   
116. (G1 - ifce 2012)  A respeito das diagonais de um hexágono 
regular de lado medindo 1 cm, é correto afirmar-se que: 

  
a) são nove, de três comprimentos diferentes, e as menores 

medem 3 .cm     
b) são nove, de dois comprimentos diferentes, e as maiores 

medem 3 .cm     
c) são nove, de dois comprimentos diferentes, e as menores 

medem 3 .cm     
d) são doze, de três comprimentos diferentes, e as maiores 

medem 3 .cm     
e) são doze, de dois comprimentos diferentes, e as menores 

medem 3 .cm     
 

117. Considere as funções f e g dadas por  para 

todo x real positivo e  , para todo x real diferente de – 

1 . O valor de x que torna verdadeira a igualdade 

 é: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

118. A intensidade Ide um terremoto, medida na escala Richter, 

é um número que varia de  até   para o maior 

terremoto conhecido. I é dado pela fórmula  , na 

qual E é a energia liberada no terremoto em quilowatt-hora e 

. A energia liberada num terremoto de 

intensidade 8 na escala Richter é: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

119. (Mackenzie 2009)  O pH do sangue humano é calculado por 

1
pH log ,

X

 
  

 
 sendo X a molaridade dos íons H3O

+
. Se essa 

molaridade for dada por 4,0 × 10
-8

 e, adotando-se log 2 = 0,30, o 

valor desse pH será:  

 

a) 7,20    

b) 4,60    

c) 6,80    

d) 4,80    

e) 7,40    

 

120. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo 

necessário para que a quantidade remanescente da substância 

seja metade da quantidade desintegrada. A função que expressa a 

relação entre a quantidade presente Q e o tempo t é 

  kt
0Q t Q e ,  em que k é a taxa segundo a qual a substância 

se desintegra. 

Qual é a meia-vida de uma substância que se desintegra a uma 

taxa de 4% ao ano? (Considere n2 0,7.)   

 

a) 175 anos    

b) 125 anos    

c) 17,5 anos    

d) 12,5 anos    

e) 12 anos    
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Não preencha assim 
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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. 

 


