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Como é belo ver as montanhas 
E delas a cachoeira a deslizar 
Isto nos mostra que quando Deus as 
fez 
Foi para esta terra enfeitar. 
Dentre as cidades de Minas Gerais 
Tu és jovem e cheia de democracia 
O verde, azul, amarelo da bandeira 
Enche-nos de orgulho e euforia. 

GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Leia os fragmentos dos textos abaixo e responda o que se pede: 

 

TEXTO I 

 

Ali andavam, entre eles, três ou quatro moças, bem moças e bem 

gentis, com cabelos muitos pretos, caídos pelas espáduas abaixo; 

e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das 

cabeleiras que, de as olharmos muito bem, não tínhamos nenhuma 

vergonha. (Pero Vaz de Caminha) 

 

TEXTO II 

 

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis  

Com cabelos mui pretos pelas espáduas 

E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 

Que de nós as muito bem olharmos 

Não tínhamos nenhuma vergonha. (Oswald de Andrade) 

 

A esse tipo de apropriação de um texto preexistente no interior de 

outro, dá-se o nome de: 

 

a) transcodificação 

b) transtextualidade 

c) intertextualidade 

d) decodificação 

e) conotação 

 

2 - A intenção paródica não se revela: 

 

a) por meio do título que promove o distanciamento crítico em relação 

ao texto original. 

b) no enaltecimento da história da colonização. 

c) na inversão do sério para o cômico. 

d) no objetivo de repensar criticamente a história do Brasil visando a 

uma retomada crítica da colonização. 

e) na abordagem irônica do texto-fonte. 

 

3. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca 

procura a “Canção do Exílio”. Como era mesmo a “Canção do 

Exílio”? Eu tão esquecido de minha terra… Ai terra que tem 

palmeiras onde canta o sabiá! 

Neste excerto, a citação e a presença de trechos... constituem um caso 

de... 

 

a) do famoso poema de Álvares de Azevedo / discurso indireto. 

b) da conhecida canção de Noel Rosa / paródia. 

c)  do célebre poema de Gonçalves Dias / intertextualidade. 

d)  da célebre composição de Villa-Lobos / ironia. 

e)  do famoso poema de Mário de Andrade / metalinguagem. 

 

4. Leia os fragmentos dos textos e responda o que se pede: 

“É olhar para o horizonte, ver o que todos veem, mas enxergar o que 

poucos enxergam. É dar-se o direito de sonhar e agir para 

concretizar o sonho. E, acima de tudo, aliar persistência ao bom 

senso de se divertir enquanto vai em busca do que tanto deseja”. 

(Ricardo Melo) 

“Uma criança vê o que um adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos 

para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira 

vez o que, de tão visto, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio 

filho. Marido que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. 

Nossos olhos se gastam, no dia-a-dia, opacos. É por aí que se 

instala no coração do monstro da indiferença”. (Otto Lara Resende) 

O procedimento intertextual entre ambos os textos se dá por meio de: 

 

a) paródia 

b) epígrafe 

c) paráfrase 

d) plágio 

e) cópia 

 

5. Observe detalhadamente a bandeira e o brasão de Nova União 

(Minas Gerais): 

 

Texto 1    Texto 2 

  
 

Texto 3 

 

Hino do Município de Nova União 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nova União, minha amada terra 
Cuja história nasce nas vitórias 
Das bandeiras que procuravam 
O ouro, símbolo do poder e de glória. 
Cinco estrelas argentes se formaram 
Dando ao município soberania 
Com paz, trabalho, amizade e nobreza 
Nosso povo vive com alegria. 

 

Nova União, fonte de vida 
Canto, pois tu és minha cidade 
Que teus filhos sejam fortes na luta 

Em busca de paz e felicidade. 
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Pode-se inferir que o grau de intertextual entre os textos I e II se 

transporta para o texto III, por meio da: 

 

a) paródia 

b) paráfrase 

c) citação 

d) epígrafe 

e) plágio 

 

6 - Leia com atenção o  trecho abaixo e marque a alternativa em que 

não ocorre uma paráfrase. 

 

O homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado, por não 

reconhecer no seu íntimo a importância de todos os instantes, 

de  todas as coisas, simples ou grandiosas. 

 

a) Frequentemente sem rumo, segue o homem pela vida, por não 

reconhecer no seu íntimo o valor de todos os instantes, de todas as 

coisas, sejam simples ou grandiosas. 

b) Não reconhecendo em seu âmago a importância de todos os 

momentos, de todas as coisas, simples ou grandiosas, o homem 

caminha pela vida muitas vezes desnorteado.  

c) Como não reconhece no seu íntimo o valor de todos os momentos, 

de todas as coisas, sejam elas simples ou não, o homem vai pela 

vida frequentemente desnorteado.  

d) O ser humano segue, com frequência, vida afora,  sem rumo, 

porquanto não reconhece, em seu interior, a importância de 

todos  os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas.  

e) O homem caminha pela vida sempre desnorteado, por não 

reconhecer, em seu mundo íntimo, o valor de cada momento, de 

cada coisa, seja ela simples ou grandiosa. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. (ESAPP-modificado) Assinale a única afirmação coerente com as 

características do movimento simbolista: 

a) Algumas obras são bastante herméticas, justificando a referencia a 

um estilo “nefelibata”, pela obscuridade nebulosa, consistindo não 

poucas vezes em uma linguagem de compreensão extremamente 

difícil. 

b) Evita radicalmente a abordagem de paisagens desoladamente 

esfumaçada, de visões esgarçadas, de um estilo etéreo e de um 

penumbrismo no ambiente. 

c) Nas obras há um predomínio dos fatos fisiológicos, que não de fatos 

de ordem espiritual e transcendente, mas apenas manifestações da 

matéria. 

d) Preferência pelos assuntos da época, marcadamente as questões 

sociais, como a abolição da escravatura. 

e) Exacerbado sentimento da natureza, que se revela especialmente 

quanto à apresentação do indígena e das riquezas naturais, como 

florestas, rios e fauna. 

  

8. (PUC) No poema de Cruz e Sousa, ocorre o predomínio das 

seguintes características: 

a) inovações, simultaneidade de traços, dinamicidade, ausência de 

seqüência temporal e descritor-observador. 

b) Explicações, seqüência de traços, estaticidade, seqüência temporal 

e narrador-personagem. 

c) Explicações, seqüência de traços, dinamicidade, ausência de conflito 

narrativo e ausência de narrador. 

d) Invocações, concomitância de traços, estaticidade, ausência de 

conflito narrativo e ausência de narrador. 

e) Invocações, concomitância de traços, estaticidade, 

seqüência  temporal e descritor-observador. 

  

9. Das alternativas abaixo, indique a que não se aplica ao Simbolismo: 

       

Visões, salmos e cânticos serenos, 

Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes... 

Dormências de volúpicos venenos  

Sutis e suaves, mórbidos, radiantes... 

  

Infinitos espíritos dispersos 

Inefáveis, edênicos, aéreos,  

Fecundai o Mistério destes versos 

Com a chama ideal de todos os mistérios. 

  

a) Valores fonêmicos como elemento estrutural. 

b) O emprego adequado de símbolos. 

c) Alucinações sinestésicas. 

d) Exatidão descritiva. 

e) Um código novo e requintado. 

  

10. O simbolismo caracterizou-se por ser: 

  

a) positivista, naturalista, cientificista; 

b) antipositivista, antinaturalista, anticientificista; 

c) objetivo – racional; 

d) uma volta aos modelos greco-latinos; 

e) subjetivista – materialista. 

 

11. (Udesc) - Leia atentamente os textos a seguir: 

I- Quando será que tantas almas duras 

Em tudo, já libertas, já lavadas 

Nas águas imortais, iluminadas 

Do sol do amor, hão de ficar bem puras? 

Quando será que as límpidas frescuras 

Dos claros rios de ondas estreladas 

Dos céus do bem, hão de deixar clareadas 

Almas vis, almas vãs, almas escuras? 

(Cruz e Souza. POESIAS COMPLETAS. São Paulo, Ediouro, s/d, 

p.93.) 

 

II- "Não acredito em bicho maligno mas besouro, não sei não. Olhe o 

que sucedeu com a Rosa... Dezoito anos. E não sabia que os tinha. 

Ninguém reparara nisso. Nem dona Carlotinha, nem dona Ana, 

entretanto já velhuscas e solteironas, ambas quarenta e muito. 

Rosa viera pra companhia delas aos sete anos quando lhe morreu 

a mãe. Morreu ou deu a filha que é a mesma coisa que morrer." 

(OS MELHORES CONTOS DE MARIO DE ANDRADE. São Paulo, 

Global, 1988, p.17.) 

 

Em relação aos fragmentos apresentados, assinale com V as 

proposições verdadeiras e com F as falsas. 

( ) Por suas características estilísticas, os versos de Cruz e Souza 

pertencem ao Simbolismo e o texto de Mário de Andrade, ao 

Modernismo. 
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( ) O Simbolismo brasileiro apresenta conteúdo carregado de 

mistério, misticismo, sonoridade e espiritualidade. 

( ) No Simbolismo o lirismo é altamente objetivo, apresentando 

cunho político-social. 

( ) Os textos do Modernismo apresentam, além de linguagem 

cotidiana e dinâmica, frases despojadas. 

A alternativa que apresenta seqüência CORRETA, de cima para baixo, 

é: 

 

a) V, F, F, V  

b) V, V, F, F  

c) V, V, F, V  

d) F, F, V, V  

e) V, F, V, V 

 

12. (Mackenzie) - Assinale a alternativa que não se refere ao 

Simbolismo. 

 

a) Na busca de uma linguagem exótica, colorida, musical, os 

autores não resistem, muitas vezes, à idéia de criar novos termos.  

b) Ocorre grande interesse pelo individual e pelo metafísico.  

c) Há assuntos relacionados ao espiritual, místico, religioso.  

d) Nota-se o emprego constante de aliterações e assonâncias.  

e) Busca-se uma poesia formalmente perfeita, impassível e 

universalizante. 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

Brasil assina acordo na área de defesa com o Reino Unido 

Acordo não está vinculado a qualquer negociação comercial, disse 

ministério. 

Mas jornal britânico informou que estão previstas construções de 

navios. 

 

Os governos do Brasil e do Reino Unido assinaram na terça-feira (14), no 

Rio de Janeiro, um Acordo de Cooperação em Assuntos de Defesa. O 

acordo se baseia nos princípios da igualdade e reciprocidade entre as 

partes e tem o objetivo de promover parcerias especialmente em 

pesquisa e desenvolvimento de suporte logístico, tecnologias de 

segurança, aquisição de produtos e serviços de defesa, atividades de 

manutenção de paz, e troca de instrutores militares, entre outros, de 

acordo com o Ministério da Defesa. 

Ainda de acordo com o ministério, o acordo, que não está vinculado a 

qualquer negociação comercial específica entre as duas nações, tem 

por base a vontade mútua de desenvolver a cooperação em longo prazo 

na área de defesa, envolvendo parcerias industriais, transferência de 

tecnologia, educação e treinamento, entre outros, sempre que houver 

mútuo interesse. 

O Ministério da Defesta não deu mais detalhes sobre este acordo. Mas 

segundo o jornal britânico "Financial Times", em reportagem publicada 

na terça-feira, pode envolver seis navios-patrulha e cinco a seis fragatas 

Type-26 e pode chegar a 2,9 bilhões de libras (4,5 bilhões de dólares) se 

as embarcações forem construídas no Reino Unido. 

O ministroNelson Jobim, que está em viagem oficial pela Europa, também 

assina dois acordos semelhantes nesta semana: um com a República 

Tcheca e outro com a Ucrânia, informou o minstério da Defesa. 

 

13. Sobre o texto, assinale as alternativas CORRETAS:  

 

I-  Um texto que conta estória baseada em criação; 

II -O ministro da Defesa foi apenas ao Reino Unido;  

III - A ideia do acordo é a construção de navios; 

IV - O acordo foi assinado em Londres; 

V -O acordo possivelmente envolverá a construção de navios patrulha; 

 

a) II, III e V   

b) I, II e III   

c) IV, I e II   

d) III, V e IV   

e) I, III e IV 

 

14. Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 

 

a) Foi assinado um acordo no Rio de Janeiro entre Brasil e Ucrânia; 

b) Há bom suporte logístico promovido pelo acordo 

c) O Principio de igualdade foi base para o acordo 

d) Haverá transferência de tecnologias entre os países que fecharam 

o acordo 

e)O acordo ora fechado traz várias  negociações comerciais 

específicas 

 

 

POLÍCIA DESMANTELA QUADRILHAS QUE APLICARIAM GOLPES 

DURANTE O PAN 

Delegado diz que estelionatários continuam vindo para o Rio. 

Roubos a turistas caíram nos primeiros quatro meses deste ano. 

Site G1 Jun / 07 

 

Não só os fãs do esporte estão se preparando para vir ao Rio por 

causa dos Jogos Pan-americanos. A Polícia Civil prendeu 

quadrilhas de estelionatários que haviam migrado para a cidade 

para se aproveitar dos turistas que vão invadir a cidade antes, 

durante e depois do Pan. Segundo o delegado Fernando Veloso, 

titular da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), as 

investigações continuam porque há suspeitas de que ainda haja 

mais envolvidos, que ainda não foram presos. 

“A gente já esperava esse interesse. O Rio vai receber um fluxo muito 

grande de dinheiro”, contou Veloso que disse ainda que, depois da 

prisão de alguns golpistas, as investigações revelaram que eles 

eram ligados a estelionatários de outros estados. “É natural que 

essas quadrilhas voltem a atenção pra cá. Investigações já 

iniciadas com a prisão dessas pessoas não terminaram”, afirmou o 

titular da Deat, sem especificar quais seriam as quadrilhas 

investigadas, nem fornecer mais dados sobre as já presas, 

alegando que atrapalharia as buscas. 

Além do monitoramento das quadrilhas de estelionatários, Veloso 

explicou que outras medidas de segurança estão sendo tomadas 

pela delegacia para reforçar a segurança durante o Pan. Entre as 

ações previstas, há um estudo para instalar unidades cartoriais de 

atendimento, que estão sendo negociadas com a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (Senasp). Segundo a secretaria, os 

veículos seriam extensões de atendimento da Deat e da Polícia 

Federal a turistas, agilizando os processos judiciais.  

 

15. Com base no texto acima, o crime de estelionato citado é: 

 

a)Ato de roubar e matar; 
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b) Ato de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial lícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento ; 

c) Ato de obter, para si ou para outrem, vantagem patrimonial ilícita, em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro alguém mediante 

artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 

d) Ato de roubar na prática esportiva; 

e) N.D.A. 

 

16.  Com base no texto acima, qual o setor de preocupação das 

autoridades? 

 

a) Infra-estrutura; 

b) O Sistema Carcerário Brasileiro; 

c) Saúde; 

d) Transporte; 

e) Segurança Pública. 

 

17.  Leia com atenção e marque alternativa correta 

 

Londres, 13 abr (EFE).- A produção de petróleo e gás do Reino Unido 

no Mar do Norte pode diminuir porque a crise econômica levou à 

queda da prospecção em um dos depósitos mais importantes do 

mundo, informa hoje o jornal "Financial Times". O número de poços 

de prospecção perfurados no Mar do Norte diminuiu 78% no 

primeiro trimestre de 2009 em comparação com o mesmo período 

do ano anterior, segundo dados da firma Deloitte divulgados pelo 

periódico econômico. Trabalhou-se em apenas 18 poços de 

avaliação e prospecção no primeiro trimestre, uma queda de 41% 

na atividade total de perfuração frente o mesmo período de 2008. O 

grupo UK OilandGas é ainda mais pessimista, já que prevê que a 

perfuração pode diminuir este ano 66%. O "Financial Times" 

assinala que a prospecção e avaliação de poços é um passo muito 

importante para as perspectivas de provisão de petróleo de uma 

região a longo prazo, e acrescenta que o Reino Unido e o resto da 

Europa terão que depender cada vez mais do gás russo e do 

petróleo do Oriente Médio. Segundo o jornal, a atual situação 

suporia que, em lugar de satisfazer 45% das necessidades de 

petróleo e gás do Reino Unido em 2020, com o atual ritmo de 

investimento, o Mar do Norte só poderia cumprir com 12% da 

demanda.A situação do Mar do Norte é pior que em outros lugares 

já que os novos achados tendem a ser menores e os poços 

petrolíferos menos produtivos e custosos de manter, acrescenta o 

periódico. 

Esse texto é: 

I- Um texto descritivo 

II- Um texto persuasivo 

III- Um texto dissertativo 

IV- Um texto narrativo 

V- Um texto teatral 

 

a) II, III e V   

b) I, II e III   

c) IV, III e II   

d) III, V e IV   

e) I, III e IV 

 

18.  Assoreamento é: 

 

a) Aprofundamento do leito dos rios; 

b) Aprofundamento do leito dos mares; 

c) Abrandamento do leito dos rios; 

d) Alargamento do leito dos mares; 

e) Alargamento do leito dos rios. 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

Texto para as questões de 19 - 23. 

 

 
 

19. (Uesc – BA – adaptado) A partir de la lectura de la viñeta, es 

correcto afirmar: 

 

a) El papá muestra impaciencia con el interrogatorio del niño. 

b) El padre muestra preocupación por la falta de diálogo en la familia. 

c) La madre se interesa por los problemas de la familia. 

d) La mujer comprende al marido. 

e) El niño juega a los superhéroes. 

 

20. (Uesc – BA – adaptado) De la lectura y observación de la viñeta se 

concluye que el niño 

 

a) busca un poco más de libertad en su casa. 

b) prefiere la fantasía a la realidad. 

c) se da cuenta de que algo va mal entre sus padres. 

d) está seguro de que los adultos son afortunados. 

e) se siente bastante amado por sus padres. 

 

21. (Uesc – BA – adaptado) De acuerdo con su uso en la viñeta, son 

sinónimas las palabras 

 

a) “edad” — fase. 

b) “hacen” — producen. 

c) “dura” — áspera. 

d) “porqués” — razones. 

e) “adultos” — abuelos. 

 

22. El verbo “vuelan” en la 1ª persona del plural es: 

 

a) vuelamos 

b) vuelas 

c) volamos 

d) voláis 

e) vuelo 
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23.  (Uesc – BA – adaptado)  Con relación a la lengua usada en la 

viñeta, es correcto afirmar que 

 

a) “vuelan” alude, en este caso, a ustedes. 

b) “Hasta” es un adverbio de tiempo 

c) “lo que” se puede sustituir por aquello que. 

d) “les” funciona como sujeto. 

e) “cuándo” y “porqués” están acentuados por el mismo motivo. 

 

Hacia una madurez emocional 

 

 

Se insiste mucho en mostrarles a los jóvenes el valor de desarrollarse 

intelectualmente para posteriormente tener avances profesionales. 

Pareciera que a los adultos les cuesta considerar la importancia 5 

que tiene, especialmente durante la adolescencia, el desarrollo 

armónico de la personalidad. Esto tiene que ver con la integración 

de lo cognitivo, afectivo, sexual y social como parte del proceso de 

la consolidación de la identidad, que influye de manera significativa 

en el 10 desempeño profesional y en la calidad de vida del joven, 

futuro adulto integrante de nuestra sociedad. 

Si se le quieren entregar las mejores herramientas a un hijo no se 

puede poner el énfasis sólo en lo intelectual. La adquisición de 

madurez emocional es 15 fundamental en el desarrollo, esta dice 

relación con la capacidad para manejar emociones conflictivas, la 

adaptación a la realidad y una combinación exitosa entre las 

distintas partes de la personalidad. 

Sin embargo, el oficio que demanda el desarrollo 20 integral de los 

hijos toma tiempo. A ser padre y madre se aprende y dicho proceso 

como cualquier otro, requiere de un camino en el cual suceden 

errores, retrocesos y contradicciones. No solo se aprende de las 

equivocaciones y la experiencia, también es posible 25 recurrir a 

los libros, las consultas con especialistas y otros padres que han 

pasado por los mismos problemas. 

El equilibrio para acompañar a nuestros adolescentes en sus 

maremotos internos, depende también de nuestro propio progreso 

emocional, de nuestra 30 comprensión de la variedad de nuestros 

impulsos y sentimientos contradictorios y de nuestra capacidad de 

resolver estos conflictos internos. La integración también tiene el 

efecto de crear tolerancia, comprensión y simpatía hacia nuestros 

impulsos y, por lo tanto, hacia los defectos 35 ajenos y las 

dificultades de los otros, en este caso nuestros hijos y los de los 

demás. Esto se logra poco a poco y es un trabajo para toda la vida. 

El terremoto al que nos someten los adolescentes 

constituye una fuerte prueba para medir nuestro equilibrio 40 interno, 

ya que estos personajes nos hacen tambalear. 

La capacidad de resolver conflictos se desarrolla a lo largo de la 

adolescencia y la adultez y es la base de la salud mental. Por 

consiguiente, la salud mental no es tan solo un producto de la 

personalidad madura, sino 45 que en cierto modo, se aplica a cada 

momento del desarrollo del individuo. 

 

SOSMAN, Viviana. Hacia una madurez emocional. Disponívelem: 

<http:/ 

/puntomujerblog.emol.com/archives/2008/04/hacia_una_madur.asp> 

Acessoem: 25 set.2008 

 

24.  (Uesc – BA – adaptado) De acuerdo con la autora, 

 

a) es importante la evolución armónica de la personalidad en la 

adolescencia. 

b) hay que mostrarles a los jóvenes la importancia del desarrollo 

económico. 

c) se debe enseñar a los adolescentes la necesidad de saber 

solucionar sus propios problemas. 

d) se olvidan los padres de que ellos también fueron adolescentes. 

e) se aprende cada día con las actitudes de los hijos. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 

 

25. (Ueg 2013)De acordo com o anúncio,  

 

a) The event is addressed to Brazilian students who live abroad.  

b) The event will happen on the weekend and will last all day long.  

c) The invitation to the event is made through an imperative sentence.  

d) The most important cultural event in the Brazilian culture is carnival.  

 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  

OBAMA TO BRAZIL: SEND US YOUR AFFLUENT, MONEY-

SPENDING MASSES 

 

      If I were a restaurant owner, I might cut back a bit on Coca-Cola and 

stock some Guaraná. That’s the favorite soft drink in Brazil, whose 

tourists, propelled by the emerging giant’s roaring economy, have 

been spending money like, well, Americans all over the world in 

recent years, but especially in the U.S. Brazilians are estimated to 

drop almost $45 million a day while abroad; and in 2010, 1.2 million 

of them (the fifth largest number from any country) visited the U.S. 

and pumped $6 billion into the economy. And they buy more than 

Mickey Mouse ears: Brazilians are currently purchasing almost a 
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tenth of the houses and apartments being sold in the Miami area. 

So it would make sense for the U.S., whose economy hasn’t roared 

in years, to roll out a redder carpet for osBrasileiros, whose 

applications for nonimmigrant U.S. visas have increased 234% in 

the past five years.  

      President Obama today traveled to the Mickey Mouse-ears capital, 

Orlando, to announce that the U.S. would finally start streamlining 

the tourist-visa procedure after a decade of post-9/11 strictures. The 

reforms are geared especially at helping visitors from Brazil and 

China get to the U.S. faster. Obama ordered the State Department, 

for example, to increase nonimmigrant visa-processing capacity in 

those two countries by 40% this year; ensure that 80% of tourist-

visa applicants are granted interviews within 21 days; and simplify 

and speed up the process for “low risk” applicants such as those 

renewing tourist visas, and younger and older first-time Brazilian 

applicants.  

 

Disponível em: <http://world.time.com/2012/01/19/with-an-eye-on-the-u-

s-economy-obama-will-make-it-easier-for-brazilian-chinese-tourists-

to-get-visas/>. Acesso em: 16 ago. 2012. (Adaptado).   

 

 

26. (Ueg 2013)De acordo com o texto, os brasileiros em visita aos 

Estados Unidos. 

 

a) consomem mais guaraná do que Coca-Cola, ao frequentarem os 

restaurantes das grandes cidades americanas.  

b) constituíram o quinto maior contingente de turistas de 2010, ano em 

que gastaram, no país, 6 bilhões de dólares.  

c) gastam mais dinheiro em compras e hospedagem naquele país do 

que os americanos que visitam o Brasil.  

d) merecem ser recebidos com tapete vermelho e liberados da 

exigência do visto de turista para entrarem no país.  

 

27. (Ueg 2013)  Segundo o texto, The American government. 

 

a) considers young and old people renewing their visas as “low risk” 

applicants.  

b) intends to import guaraná from Brazil to please the Brazilian tourists.  

c) has announced procedures to simplify the visa permission for 

Brazilian tourists.  

d) has stated the maximum of 21 days for all tourist-visa applicants’ 

interviews.  

 

28. (Ueg 2013)Ainda em relação à estrutura linguística do texto, 

observa-se o seguinte:  

 

a) a expressão for example, utilizada no último parágrafo, pode ser 

substituída, neste contexto, por “for instance”.  

b) asentençatourists have been spending money equivale, emsentido, a 

“tourists have been spent money”.  

c) na sentença it wouldmakesense for the U.S., o termo wouldé um 

verbo modal que indica o passado de will.  

d) nos termos currently, especiallye finally, verifica-se o processo de 

formação de advérbios a partir de substantivos.  

 

29. (Ueg 2013)Considerando-se os aspectos estruturais do texto,  

 

a) asentençaBrazilians are estimated to drop almost $45 million, 

navozativa, seria: “They estimate that Brazilians drop almost $45 

million”.  

b) a sentença If I werea restaurantowner... reproduz uma forma 

coloquial de expressão. Na norma culta, seria: “If I wasa 

restaurantowner...”.  

c) o termo em destaque, em thefavorite soft drink in Brazil, 

whosetourists…, refere-se athefavorite soft drink e expressa ideia 

de posse.  

d) os termos tourist-visa,first-time e visa-processingsão adjetivos 

formados a partir da junção de dois substantivos. 

 

 
 

 

30. ENEM 

Na fase escolar, é prática comum que os professores passem 

atividades extraclasse e marquem uma data para que as mesmas 

sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a 

professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. 

 

a) discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue.  

b) elogiar o tema proposto para o relatório solicitado.  

c) sugerir temas para novas pesquisas e relatórios.  

d) reclamar do curto prazo para entrega do trabalho.  

e) convencer de que fez o relatório solicitado.  

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 

 

31. Filosofar é refletir, indagar, pôr em dúvida, criticar, argumentar, mas 

não de modo solto, sem sentido, ou como diz Millôr Fernandes, 

livre pensar é só pensar. Para pensar filosoficamente, não basta 

soltar livremente o pensamento. É preciso refletir de modo rigoroso, 

sistemático e consistente. 

 

Neste sentido, o que deve ser desconsideradoa fim de que se construa 

a atitude do filosofar”? 
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a) As ideias propostas, desenvolvidas e discutidas ao longo de um 

discurso, formando um todo coerente e inteligível. 

b) Usar conceitos apropriados, que são introduzidos mediante uma 

definição, isto é, só se pode empregar um termo ou um conceito 

deixando claro seu uso e seu significado. 

c) A variação de problemas abordados pela filosofia ao longo de sua 

história. 

d) A flexibilidade na abordagem dos temas, podendo exercer 

contradições entre os pensamentos analisados simultaneamente. 

e) NDA 

 

32. O termo lógicavem do grego logos, que significa conceito, palavra, 

razão. A Lógica é o estudo dos métodos para distinguir os 

raciocínios corretos dos incorretos. O núcleo da lógica aristotélica é 

o silogismo, que consta de: 

 

UMA PREMISSA MAIOR Todo homem é mortal 

UMA PREMISSA MENOR Sócrates é homem      

UMA CONCLUSÃO logo, Sócrates é mortal 

 

Assim sendo, analise no silogismo a seguir e indique a alternativa que 

o explica corretamente. 

 

Nenhum Político é Honesto 

Paulo não é político 

Logo, Paulo é honesto 

 

a) É um raciocínio válido porque possui uma premissa maior, uma 

menor e uma conclusão 

b) É um raciocínio inválido porque não possui uma premissa maior, 

uma menor e uma conclusão 

c) É um raciocínio inválido porque fere a regra que diz: se duas 

premissas forem negativas, nada se conclui 

d) É um raciocínio inválido porque por serem particulares, delas nada 

se segue. 

e) NDA 

 

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

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

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

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

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

ao movimento.  O termo que, segundo a Filosofia Hegeliana, traduz 

essa ideia é: 

 

a) Princípio de Identidade 

b) Principio de Verdade 

c) Exatidão 

d) Devir 

e) Princípio Lógico 

 

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

Os quais estão traduzidas em significado nas seguintes 

alternativas, exceto em: 

 

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

ato; 

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

“questionadas”, sendo ultrapassadas. 

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

d) TESE – momento de um “novo” resultado: é uma outra tese. 

e) SÍNTESE – momento que sucede a antítese. 

 

35. Conforme Aristóteles (séc. III a.C), em sua obra “Política” (cujo teor 

era a representação dos princípios básicos da constituição das 

organizações sociais) um indivíduo político não pode ser: 

 

a) Um gestor público, um legislador ou um militante partidário. 

b) Um cidadão integrante de uma sociedade. 

c) Um gestor público, um legislador ou um militante partidário e, 

nunca, um cidadão integrante de uma sociedade. 

d) Um gestor público, um legislador ou um militante partidário, um 

cidadão integrante de uma sociedade. 

e) NDA. 

 

36. O povo brasileiro, comprovadamente, nuca foi passivo quanto às 

mudanças políticas, culturais, econômicas e sociais. Observe 

algumas conquistas de movimentos sociais. 

 Mudanças na própria legislação trabalhista após a Nova República; 

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

social; 

 A possibilidade que os trabalhadores têm de fazer greve 

 

As mudanças citadas foram conquista de que classe da sociedade 

brasileira? 

 

a) Movimento dos Sem Terra 

b) Movimento das Corporações de Ofício 

c) Movimento dos Trabalhadores liberais 

d) Movimento dos Trabalhadores Rurais e das Indústrias. 

e) Movimento Republicano 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. Em 1533, ao descobrir a cidade de Cuzco, os espanhóis ficaram 

impressionados com o plano harmonioso de suas dimensões. O 

edifício mais notável da cidade era o Templo do Sol, o que revela a 

importância do culto solar, tanto que o Imperador Inca: 

a) ao ser investido no cargo era transformado em “filho do Sol”, 

constituindo-semediador privilegiado nas relações deste mundo 

com o sobrenatural. 

b) assumia o controle de todas as cerimônias religiosas, visto que o 

imperador era considerado da linhagem dinástica de MankoKapaq. 

c) desposava uma irmã, o que o envolvia cada vez mais com os laços 

familiares,tornando o incesto uma instituição necessária à 

manutenção da dinastia de Kapaq. 

d) era apresentado como “órfão e pobre”, embora reconhecesse o 

grupo de parentesco como condição necessária para que fosse 

reconhecido como “filho do Sol” e tivesse o direito de morar no 

Templo do Sol. 

e) estabelecia alianças com outras dinastias Incas, com o propósito de 

fortalecer o mitodeMankoKapaq e garantir a perpetuação de uma 

linhagem, ao mesmo tempo, divina e eterna. 
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38.Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizemdaqueles 

povos [da América]; e, na verdade, cada qual considera bárbaro o 

que não sepratica em sua terra.(Michel de Montaigne, Ensaios, 

1580-1588)O trecho apresentado permite concluir que: 

a) a opinião do autor expressa a interpretação elaborada pelo Concílio 

de Trento,responsável pela Contra-Reforma; 

b) pensadores europeus deram-se conta da relatividade dos valores, 

hábitos e costumesvigentes em diferentes sociedades; 

c) a expansão marítima propiciou fecundo contato entre povos e 

culturas, combenefícios iguais para todos os envolvidos; 

d) o conhecimento de outras regiões do globo colaborou para 

reafirmar a versão bíblicada criação; 

e) os primeiros europeus que chegaram à América, sob influência do 

Iluminismo,respeitaram a diversidade cultural. 

 

39. Nos anos 1575-1600, Potosi produziu talvez a metade de toda a 

prata hispano-americana. Tal profusão de prata não teria vindo à 

tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Huancavélica, 

que naqueles mesmos anos7  estava também produzindo como 

nunca havia feito. Outro estimulante para Potosi foi claramente a 

mão-de-obra barata e abundante fornecida através da mita de 

Toledo".(LESLIE BETHELL. (ORG) História da América Latina: A 

América Latina Colonial,volume II: São Paulo: Editora da USP: 

Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1999, p141) 

A descrição acima reflete o caráter da exploração da mão-de-obra 

indígena na manutenção da produção econômica colonial, sob o 

regime da MITA, instaurada pelo Vice-Rei Francisco de Toledo. 

Podemos definir essa forma de exploração do trabalho como: 

 

a) escravo, decorrente do recrutamento de grupos indígenas que 

pagavam tributos coletivamente, ficando sob a guarda do 

colonizador que se encarregava da obrigação de instruí-los na fé 

católica; 

b) forçado, de origem incaica, funcionando através de recrutamento 

por sorteio em suas comunidades e direcionado especialmente 

para as atividades intensificadas nas mineração; 

c) servil indígena, hereditário, oferecendo à Coroa espanhola 

impostos em troca de benefícios individuais, tais como concessão 

de títulos de nobreza e doação de terras para a agricultura; 

d) individual e vitalício, recrutando mediante especialização e 

capacitação, produzindo uma elite trabalhadora altamente 

remunerada e distanciada da maioria dos outros trabalhadores 

locais; 

e) trabalho livre e voluntário, adotado pela Coroa espanhola para 

mobilizar grandes contingentes de desempregados que se 

associaram aos espanhóis e, com o passar dos anos, os 

sucederam como dirigentes. 

 

40. As alternativas abaixo apresentam características comuns às 

experiências colonizadoras portuguesa e espanhola na América 

entre os séculos XVI eXVIII, com exceção de: 

 

a) predominância de relações de trabalho compulsórias; 

b) proibição à prática das religiões protestantes; 

c) vigência do exclusivo comercial; 

d) caráter profundamente excludente da estrutura social; 

e) inexistência de instituições universitárias de ensino. 

 

41. A partir dos textos e de seus conhecimentos, analise as afirmativas: 

I. Os indígenas, na América, desde a época do descobrimento, 

sofreram um processo de violência cultural, que provocou a atual 

situação dessas etnias, muitas vezes marginalizadas e exploradas. 

II.  A imposição do cristianismo aos indígenas (afirmada em preceitos 

dogmáticos no período de expansão do território ibérico) destruiu 

completamente a cultura indígena,impedindo-a de misturar-se à 

européia e de deixar marcas na atual cultura latino-americana. 

III.  Os problemas relatados nos textos apareceram como frutos do 

conflito entre as culturas indígena e européia, porém a imposição 

cultural deu-se não apenas por motivos religiosos, mas também 

para segurança e preservação dos territórios colonizados. 

IV.  A dominação dos povos indígenas deu-se também pela 

superioridade bélica dos invasores, o que, muitas vezes, garantia a 

submissão dos nativos a trabalhos forçados. A invasão e a 

dominação cultural dos povos têm sido uma constante ao longo da 

história.  

 

Estão corretas somente as afirmativas: 

 

a) I, II, e III 

b)  II e IV 

c) I, III e IV 

d)  II e III 

e)  I e III 

 

42. Leia este trecho:...  

“não somos índios nem europeus, mas uma espécie intermediária entre 

os legítimos proprietários do continente e os usurpadores 

espanhóis: em suma, sendo americanos por nascimento e nossos 

direitos os da Europa,temos de disputar estes aos do país e 

mantermo-nos nele contra a invasão dos invasores– encontramo-

nos, assim, na situação mais extraordinária e 

complicada”.BOLÍVAR, Simón, Carta de Jamaica, 1815. 

 

Ao escrever esse texto, o autor refere-se à situação ambígua dos: 

 

a) criollos, formados na tradição européia, mas identificados com o 

Novo Continente; 

b) escravos negros americanos, que perderam seus laços culturais 

com a África; 

c) mulatos libertos nascidos na América, divididos entre diferentes 

tradições culturais; 

d) cholos, indígenas educados por europeus, afastados das suas 

raízes identitárias originais. 

e) escravos negros africanos, que mantinha em completo suas 

tradições. 

 

43. Leia o poema a seguir. 

Evém a Bandeira dos Polistas... num tropel soturno. 

Rasgando as lavras ensacando ouro, 

encadeiam Vila Boa nos morros vestidos de pau-d’arco. 

Foi quando a perdida gente riscou o roteiro incerto 

do velho Bandeirante. 

E Bartolomeu Bueno, num passe de magia histórica, 

tiraGoyaz de um prato de aguardente 

e ficou sendo o Anhangüera. 

CORALINA, Cora. Anhangüera. [Adaptado]. 
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A produção de identidades pode levar à busca de mitos fundadores. O 

poema de Cora Coralina expressa a relação entre um símbolo 

mítico e a identidade do centro-sudeste brasileiro, ao destacar que. 

 

a) o imaginário goiano rejeitou a figura do bandeirante, considerando o 

caráter usurpador presente na descoberta do ouro. 

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o acontecimento que 

simbolizou o abandono da identidade rural na capitania. 

c) a utilização do ardil da aguardente forjou a narrativa de receptividade 

entre a “perdida gente” e os bandeirantes paulistas. 

d) a descoberta do ouro concedeu importância à figura do bandeirante 

como emblema da inserção do centro-sudeste no cenário nacional. 

e) as bandeiras, como estratégia político-militar portuguesa, 

objetivavam simbolizar o poder metropolitano na região. 

 

44. O sistema colonial português no Brasil não foi assentado apenas 

em atividades econômicas primárias, mas também pela 

necessidade de explorar o território e consolidar seu domínio 

político. Dessa forma, os portugueses entraram no continente em 

busca de pedras e metais preciosos e mão-de-obra indígena, em 

expedições que ficaram conhecidas por “Entradas e Bandeiras”. 

Com base nesse entendimento, analise as afirmações: 

I. Ao final do século XVI, o Governo Geral deu um caráter oficial às 

bandeiras, que passaram a ter formação similar à de uma 

“companhia de ordenança”, com seus componentes divididos em 

esquadras, subordinadas ao capitão-mor. 

II. Os jesuítas fundaram missões (reduções) no interior do Brasil e isso 

despertou a cobiça dos bandeirantes, pois lá existiam milhares de 

nativos acostumados ao trabalho agrícola. 

III. Os paulistas praticaram o bandeirantismo como uma atividade 

econômica secundária à agromanufatura local, açucareira e 

exportadora, assentada no trabalho escravo negro e no latifúndio. 

IV. As bandeiras de prospecção aconteceram ao final do século XVII 

com a descoberta de ouro nas serras gerais. A interiorização do 

povoamento deu origem às capitanias de Minas, Mato Grosso e 

Goiás. 

Estão corretas somente: 

 

a) I, II e IV        

b) I, III e IV        

c) II, III e IV        

d) I e IV        

e) I e II 

 

45. Sobre a economia e a sociedade que se estabeleceu em Minas 

Gerais, no século XVIII, pode-se afirmar que: 

I. as atividades mineradoras proporcionaram significativas 

transformações na economia e na sociedade colonial brasileira; 

estimularam o comércio interno colonial, abastecido por um sistema 

de transportes terrestres feito com tropas de mulas; desenvolveram 

a urbanização da região das minas, com a fundação de inúmeras 

vilas e cidades. 

II. contrastando com a região açucareira do Nordeste, que utilizava 

mão-de-obra escrava, em Minas Gerais o trabalho de exploração 

de ouro e diamantes era realizado por homens livres e escravos 

alforriados, o que justifica o caráter democrático e igualitário da 

sociedade dessa região. 

III. se a arquitetura e a escultura são as faces mais visíveis da 

chamada arte barroca mineira, a música sacra também teve grande 

destaque nesse período. Muitos músicos e compositores, ligados 

às irmandades e às ordens religiosas, chegaram a alcançar posição 

social destacada. 

IV. a descoberta e a exploração do ouro e diamantes não chegou a 

alterar a situação colonial do Brasil. O centro econômico da colônia 

continuou sendo as capitanias do Nordeste e a administração 

metropolitana permaneceu nas mãos do Vice-Rei. 

Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas. 

 

a) III e IV           

b) II e IV          

c) I e III          

d) I e II 

e) I, II e III 

 

46. Na última década do século XVII, os portugueses encontraram ouro 

no centro-oeste do Brasil. Esse fato marcou o início da ocupação 

daquela região e desencadeou uma série de mudanças no Brasil 

Colonial. A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

01. Na economia açucareira nordestina dos séculos XVI e XVII, a vida 

social e política girava em torno dos engenhos, um ambiente 

caracteristicamente rural, enquanto o ciclo minerador propiciou um 

rápido desenvolvimento da vida urbana. 

02. As regiões auríferas viveram, inicialmente, graves crises 

provocadas por falta ou por escassez de víveres, pois o 

deslocamento de grande número de mineradores para a região não 

foi acompanhado do desenvolvimento simultâneo de um sistema de 

abastecimento bem articulado. 

04. O ouro de aluvião, que pode ser explorado pelo método da 

faiscação, contribuiu para que ocorresse uma diminuição do 

número de escravos no Brasil. 

08. O ciclo do ouro possibilitou um desenvolvimento das artes, com 

destaque para a arquitetura barroca e a literatura. 

16. Em razão do “pacto colonial” entre colônia e metrópole, todo o ouro 

produzido pelos brasileiros destinou-se aos cofres da Inglaterra. 

A alternativa correta é: 

 

a) 10       

b) 18       

c) 20       

d) 21      

) 11 

 

47. Acerca da mineração no Brasil, durante o século XVIII, assinale as 

afirmativas abaixo com C (correta) ou I (incorreta). 

(  ) Permitiu a ascensão econômica de Portugal, o que lhe facultou 

superar em riquezas a própria Inglaterra. 

(  ) Contribuiu para a interiorização do povoamento, fazendo surgir um 

maior número de núcleos urbanos nas áreas do centro e sul da 

América Portuguesa e dinamizando o mercado interno. 

(  ) Forçou a redução da utilização do trabalho escravo nas minas, 

liberando mão-de-obra para o setor de prestação de serviços. 

(  ) Permitiu aumentar o recolhimento de impostos aos cofres lusos 

através da ação governamental que emitiu legislação específica e 

indicou governantes especiais para as áreas mineratórias. 

Você obteve: 

 

a) I, C, I e C      

b) I, C, C e I 
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c) C, I, C e I 

d) C, I, C e C 

e) I, I, C e C 

 

48. "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do mundo e 

do homem, o Iluminismo, apesar das diversidades de leituras que 

lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem." 

(Francisco Falcon - Iluminismo) 

O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a: 

 

a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do pensamento 

religioso católico. 

b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada 

nas práticas escravistas. 

c) Defesa da teocraciapontifícia, frente aos abusos cometidos pela 

monarquia absoluta. 

d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o 

avanço do conhecimento racional. 

e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e 

doutrinas da Igreja contrareformista. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49. (FRB) Observe o gráfico e responda questão. 

  

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

 
  

  

A matriz energética mundial, pautada na utilização da energia 

petrolífera e de seus derivados, se consolidou a partir da 

  

a) Primeira Revolução Industrial. 

b) Segunda Revolução Industrial. 

c) Guerra Fria. 

d) Guerra Irã-Iraque. 

e) formação do Estado de Israel. 

  

50. (FUVEST) A questão energética contemporânea, especialmente no 

que se refere ao uso de combustíveis fósseis, pode ser olhada sob 

uma perspectiva mais ampla. A vida na Terra tem alguns bilhões de 

anos. Nossa espécie, que surgiu há cerca de 150 mil anos, produz 

ferramentas há cerca de 40 mil anos, usa carvão mineral há cerca 

de 300 anos e petróleo há cerca de 100 anos. Esses recursos 

energéticos, devidos à longa deposição de organismos, encontram-

se em diversas regiões, algumas delas hoje desérticas. O consumo 

combinado atual desses combustíveis, sobretudo na indústria e nos 

transportes, equivale a uma queima da ordem de 100 milhões de 

barris de petróleo por dia, fato que preocupa pelo aumento, na 

atmosfera, de gases responsáveis pelo efeito estufa. 

  

Da leitura desse texto, é correto afirmar que: 

  

a) há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, das quais 

extraímos hoje o que aí foi produzido muito antes da existência 

humana. 

b) sendo os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo, os 

mesmos poderiam ser utilizados indefinidamente, não fosse o 

aumento do efeito estufa. 

c) o consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos 

transportes é reposto pela deposição diária de biomassa fóssil. 

d) os seres humanos, nos últimos 100 anos, são responsáveis por boa 

parte da geração de combustíveis fósseis, a partir da biomassa 

disponível. 

e) o que era carvão mineral, em passado remoto, transformou-se em 

petróleo nos períodos recentes. 

  

51. (UFMT) Sobre o panorama energético brasileiro, assinale a 

afirmativa que aborda corretamente os seguintes aspectos: fonte, 

produção, impactos ambientais. 

  

a) A energia hidráulica é a principal fonte primária da matriz energética 

brasileira tendo em vista a existência de rede hidrográfica que 

facilita a construção de usinas hidrelétricas a custos reduzidos. É 

uma fonte energética limpa e sem impactos no meio ambiente. 

b) A origem do petróleo está associada à existência de rochas 

sedimentares e detritos orgânicos marinhos, depositados em mares 

rasos e, no Brasil, as maiores jazidas encontram-se na plataforma 

continental. Os riscos ambientais referem-se à contaminação de 

águas e animais em caso de vazamentos. 

c) O rádio encontrado no Maciço de Urucum é o elemento radioativo 

mais importante para a produção da energia nuclear cuja fissão 

atômica ocorre nas usinas de Angra dos Reis e de Goiânia. O 

principal impacto ambiental está relacionado à contaminação das 

águas no processo de resfriamento dos reatores. 

d) A lenha, extraída da vegetação nativa, é a fonte energética primária 

mais importante do Brasil. Como é recurso não renovável, é a 

matriz energética que causa menor impacto sócio-ambiental. 

e) O carvão mineral é encontrado em todo litoral brasileiro em áreas em 

que predominam rochas cristalinas. É usado como combustível no 

aquecimento doméstico e hotelaria e seu impacto ambiental está 

relacionado à poluição atmosférica gerada pela liberação do dióxido 

de carbono no processo de extração. 

  

  

  

52. (UNIFESP) Observe o mapa e a legenda. 
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(Manière de Voir n.º 81, Le Monde Diplomatique, 2005. Adaptado.) 

  

O mapa indica 

  

a) uma concentração de países que consomem mais energia, resultado 

da globalização dos investimentos econômicos. 

b) um desequilíbrio no acesso à energia entre países do antigo bloco 

socialista, devido ao controle imposto pelo FMI. 

c) um desequilíbrio no consumo energético gerado pelas diferenças 

tecnológicas e de renda entre países do mundo. 

d) uma concentração de países com baixo consumo energético na 

África, graças à migração populacional das áreas rurais. 

e) um desequilíbrio no consumo energético entre países europeus, em 

razão de investimentos realizados em países periféricos. 

   

53. (PUCRIO) 

  

 
(Fonte: www.iea.org) 

  

Sobre a exploração e utilização dos recursos energéticos na atualidade 

é correto afirmar que: 

a) nos dias de hoje, os recursos menos utilizados estão distribuídos de 

maneira homogênea pelo mundo, tais como o carvão e petróleo. 

b) as grandes reservas de combustíveis fósseis estão concentradas em 

estruturas geológicas recentes, por isso o seu uso é predominante. 

c) a variedade na utilização de diferentes tipos de energia indica os 

custos extremamente reduzidos em relação às suas obtenções. 

d) os recursos energéticos mais usados nos dias de hoje estão 

distribuídos de forma desigual pelo mundo e os custos para sua 

obtenção também são diferenciados. 

e) apesar de o petróleo ocupar posição de destaque em termos de 

consumo e exploração, o gráfico em análise indica o crescimento 

do consumo da eletricidade proveniente das hidrelétricas. 

  

54. (PUCRIO) 

  

 
  

A charge apresentada, além de lembrar os tristes acontecimentos 

ocorridos há vinte anos, após o acidente na usina termonuclear de 

Chernobyl, na Ucrânia, lembra que seus efeitos ainda estão 

presentes. Ao que parece, os impactos ambientais no continente 

europeu continuam a causar preocupação em escala mundial. 

  

Das opções a seguir, marque a única que NÃO corresponde a uma 

preocupação relacionada ao uso e à produção desse tipo de matriz 

energética. 

  

a) a alta rentabilidade da produção e comercialização de tal energia 

pode não compensar os eventuais problemas socioambientais e 

políticos causados pelo vazamento de lixo tóxico das usinas. 

b) os projetos de usinagem termonuclear da atualidade estão ligados, 

na sua totalidade, a desejos geopolíticos preocupantes de países 

que têm por objetivo o desenvolvimento de um arsenal nuclear que 

poderá, dentre outros problemas, acionar conflitos regionais de 

impactos globais. 

c) os custos na construção de um sistema de proteção das usinas 

termonucleares são muito superiores aos gastos com a 

manutenção de usinas hidroelétricas, apesar destas, no continente 

europeu, dependerem dos aspectos morfoclimáticos. 

d) o perigo de doenças graves causadas pelo contato com produtos 

agrícolas, água potável, ar atmosférico e outros materiais 

contaminados por radioatividade fazem com que, constantemente, 

movimentos políticos diversos e a sociedade 

civil organizada lutem pela não-proliferação da produção e 

comercialização desse tipo de energia. 

e) o acúmulo de lixo tóxico gerado pelas usinas necessita de cuidados 

especiais de longo prazo e a proteção permanente para os efeitos 

nocivos da radioatividade não é consenso entre os pesquisadores. 

 

55. (Pucsp 2012)Leia com atenção: 
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“As cidades constituem-se no palco das contradições econômicas, 

sociais e políticas e o sistema viário é um espaço em permanente 

disputa entre diferentes atores, que se apresentam como 

pedestres, ciclistas, condutores e usuários de automóveis, 

caminhões, ônibus e motos”. 

 

(BRASIL Acessível. Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana. 

Ministério das Cidades, 2006. p. 2) 

 

A referência aqui são as grandes cidades brasileiras. Sobre a questão 

da acessibilidade nessas áreas pode-se observar que  

a) nas “disputas” por mobilidade urbana, a automobilização crescente 

gera problemas para o pedestre que também é usuário dos 

transportes coletivos.  

b) as preocupações constantes com a mobilidade e a segurança dos 

pedestres se estendem cada vez mais aos portadores de 

necessidades especiais.  

c) a multiplicação do hábito do uso da bicicleta resultou da construção 

de muitas ciclovias nas cidades, roubando, se necessário, espaço 

dos automóveis.  

d) ônibus e caminhões ao multiplicaram-se no sistema viário das 

grandes cidades são como vilões que provocam trânsito e 

atrapalham os pedestres.  

e) a multiplicação de motos nas cidades brasileiras é responsável pelos 

congestionamentos e por dificuldades na circulação de pessoas e 

mercadorias.  

 

56. (Espcex (Aman) 2012)“ ... Os países emergentes hoje produzem 

44% das manufaturas do planeta, ante 66% nos países ricos. Mas 

o Brasil vem perdendo espaço. O País representava 10% de toda a 

produção industrial das economias em desenvolvimento há 15 

anos, em 1995. Dez anos depois, caiu para 7,2%”.  

 

(Jornal o Estado de São Paulo, 20/04/2010) 

 

Dentre as razões que têm limitado um maior crescimento da 

participação dos produtos industrializados brasileiros no comércio 

mundial, podemos destacar: 

 

I. O elevado custo de deslocamento dos produtos para exportação, por 

conta de carências nas áreas de infraestrutura e logística. 

II. Com exceção de alguns produtos industriais, o componente 

tecnológico das exportações brasileiras é muito baixo, acarretando 

contínua queda no valor médio da tonelada exportada. 

III. A cotação da moeda brasileira, fortemente desvalorizada em relação 

ao dólar, torna nossos produtos pouco competitivos no comércio 

mundial. 

IV. O fato de o Brasil concentrar seu intercâmbio externo 

majoritariamente com os EUA, seu maior parceiro comercial na 

atualidade, limita, em muito, a participação de seus produtos em 

outros mercados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:  

 

a) I e II 

b) I e III  

c) I, III e IV  

d) II, III e IV  

e) II e IV  

 

57. (Uftm 2012)EUA proíbem a entrada de suco de laranja concentrado 

do Brasil 

 

O suco concentrado não mais entrará no mercado daquele país. Doze 

navios brasileiros com o produto foram barrados, o que causou um 

prejuízo estimado em 50 milhões de dólares. [...] Os americanos 

fizeram testes no suco do Brasil e detectaram a presença de um 

agrotóxico que não é mais usado nos EUA. [...] No campo, as 

laranjas que serão colhidas em maio já foram pulverizadas com o 

defensivo banido dos Estados Unidos. Já o que acontecerá com a 

próxima safra brasileira, ainda é uma incerteza. 

 

(Tribuna Hoje, 20.02.2012. Adaptado.) 

 

De acordo com o texto e com conhecimentos sobre produção agrícola, 

é correto afirmar que a produção de laranja no Brasil está. 

 

a) voltada ao mercado interno e ao consumo in natura, pois as 

exportações não ocupam lugar de destaque na economia nacional.  

b) articulada a processos industriais para produção de suco 

comercializado no mercado externo e, por isso, possui um rígido 

controle de qualidade ambiental sem causar danos ao meio 

ambiente rural.  

c) articulada a processos industriais e voltada ao mercado externo, mas 

que, pelo uso excessivo de defensivos agrícolas, apresenta 

problemas de contaminação do meio ambiente e dos trabalhadores 

rurais.  

d) organizada em pequenas propriedades rurais, com emprego de mão 

de obra familiar.  

e) organizada em grandes propriedades rurais, totalmente 

mecanizadas e, por isso, apresenta um rígido controle no uso dos 

defensivos agrícolas.  

 

58. (Upf 2012)Pela análise do gráfico sobre o comércio exterior 

brasileiro entre 2001 e 2010 e com base nos seus conhecimentos 

sobre o assunto, é corretoafirmar: 

 

 
a) O ano de 2009 apresentou os valores mais baixos de importações, 

exportações e saldo comercial no período analisado.  

b) Em linhas gerais, houve crescimento no valor das exportações e 

redução no valor das importações no período analisado, o que 

gerou um saldo comercial crescente.  
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c) O saldo comercial mostrou-se crescente nos primeiros anos, 

atingindo seu maior volume em 2006 e passando a declinar a partir 

deste ano.  

d) Os maiores parceiros comerciais do Brasil são os países do grupo 

dos Brics, do qual o Brasil também faz parte.  

e) A significativa retração das importações brasileiras a partir da 

segunda metade da década analisada aumentou 

consideravelmente o saldo comercial.  

 

59. (Acafe 2012)“No mundo da globalização, tudo circula: dos capitais 

ao conhecimento. Se, por um lado, muito daquilo que transita o faz 

de maneira virtual, por meio de fios, cabos ou fibras ópticas, por 

outro, pessoas e mercadorias devem ser deslocadas fisicamente de 

um local para outro”. 

 

Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u6595.shtml 

 

Sobre os transportes, todasas alternativas estão corretas, exceto a:  

a) As cidades brasileiras vêm assegurando a todos os seus moradores 

o acesso aos recursos disponíveis, começando por um bom 

sistema de mobilidade e a existência de espaços públicos, com 

qualidade para todos, inclusive para os turistas.  

b) A grande área, a disponibilidade hídrica, a longa faixa litorânea e os 

relevos pouco acidentados não foram obstáculos à adoção de uma 

política de transportes apoiada nas rodovias.  

c) A poluição, sobretudo nas grandes cidades, os pedágios que vieram 

com as privatizações e o preço mais caro do que as ferrovias e 

hidrovias são aspectos negativos do sistema rodoviário 

predominante no Brasil.  

d) A qualidade, a diversificação e a tarifa do transporte público, o 

respeito ao pedestre, a qualidade das calçadas e a sua adequação 

às pessoas com necessidades especiais, a quantidade de ciclovia, 

a segurança no trânsito são aspectos que devem fazer parte de 

qualquer planejamento urbano.  

 

60. (Pucrs 2012)O sistema de transportes é um elemento fundamental 

para as economias mundiais. Os custos de deslocamento incidem 

sobre os custos das matérias-primas e dos produtos finais nos 

mercados. 

Sobre o sistema de transporte brasileiro, afirma-se: 

 

I. O desenho do sistema de transportes reflete as desigualdades 

regionais entre a Região Norte e a Região Sudeste. 

II. As rodovias dominam a matriz da rede de transportes, elevando os 

custos de deslocamento da produção nacional. 

III. O sistema ferroviário apresenta uma malha conservada, com 

deslocamentos dos trens em velocidade considerada ideal. 

IV. A implantação de hidrovias, como o sistema hidroviário Tietê-

Paraná, é uma das alternativas para diminuir o impacto do valor do 

transporte no preço final de matérias-primas. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas. 

 

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV.  

e) II, III e IV.  

 

ATUALIDADES:[61-66]: 

 

61. Sabemos que a maioridade penal ocorre aos 18 anos, conforme 

determinação constitucional (CF, art. 228). Abaixo desse limite de 

idade, presume-se a incapacidade de entendimento e vontade do 

indivíduo (CP, art. 27).  De acordo com o trecho abaixo, extraído da 

Constituição Federal, presumi-se que: 

 

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

 

a) O menor entende perfeitamente o caráter criminoso do homicídio, 

roubo, estupro, tráfico de drogas, assim a lei presume, ante a 

menoridade, que ele sabe o que faz, adotando claramente o 

sistema biológico nessa hipótese. 

b) A lei estabeleceu uma presunção absoluta de inimputabilidade, 

decorrente da menoridade do autor do fato.  

c) Pouco importa se, de fato, ele possuía ou não condições mentais de 

compreender a ilicitude de sua conduta ou de se determinar de 

acordo com tal compreensão, caso tenha alcançado a idade de 18 

anos até antes da data dos fatos, o autor será imputável mesmo 

sendo menor.  

d) Será estabelecida uma presunção de imputabilidade, decorrente de 

seu entendimento a respeito dos fatos ocorridos no crime e pelo 

seu entendimento de normas e condutas da lei. 

 

62. De acordo com o texto e os estudos fe itos em sala de 

aula, por que a escola deixou de ser uma referência de 

segurança e de futuro melhor para cr ianças e 

adolescentes para se tornar  um ambiente de medo ? 

 

a) Porque há falta de programas educativos que envolvam a 

comunidade e discutam o tema com alunos e familiares, fazendo 

assim um ponto negativo para a redução da violência nas escolas. 

b) Há falta de segurança nas escolas e o descontentamento de alunos 

com a disciplina, a estrutura e a qualidade de ensino. Segundo a 

UNESCO, a violência não é uma das principais razões para o 

abandono dos estudos. 

c) Por não exigirem dos alunos normas estabelecidas pela escola e 

total atenção dos pais diante suas atitudes fora e dentro das 

instituições educacionais. 

d) Por que o tráfico, muitas vezes, acontece dentro dos próprios 

estabelecimentos de ensino já que há falta de fiscalização e 

segurança nas escolas. Fazendo assim o uso das drogas o um dos 

principais motivos de abandono escolar.  

 

TEXTO  

Bullying*: dor, solidão e medo 

 

Entre outras singularidades trágicas, o massacre de Realengo 

escancarou um fenômeno mais geral que atormenta milhões de 

estudantes em todo o país. Para as vítimas de agressões físicas e 

xingamentos, as marcas podem se perpetuar por toda a vida. 

São muitas, irrepetíveis, inexplicáveis, inevitáveis e sombrias as 

motivações do covarde assassino de crianças de Realengo, no Rio 

de Janeiro. Seu funesto testamento, feito em cartas e vídeos, cita, 

porém, um fenômeno que, se não produz automaticamente 
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assassinos e desajustados sociais, atormentam diariamente 

milhões de crianças - o , termo em inglês popularizado no Brasil. 

Sob seu amplo significado abriga-se todo tipo de tortura física e 

psicológica de que são vítimas as crianças que têm como algozes 

seus próprios colegas. Numa série de vídeos que Wellington 

Menezes de Oliveira gravou enquanto planejava o ataque, ele disse 

que ia matar para expiar as humilhações que sofrera no colégio. 

Evidentemente, por piores que tenham sido as agressões 

impingidas a ele, elas não justificam nem explicam todo o bárbaro 

episódio, produto de uma mente perversa e doentia. O caso 

reforça, porém, a ideia de que o não pode continuar a ser 

negligenciado pelas escolas brasileiras nem pelos pais. Em um 

lugar que deve funcionar como extensão da própria casa, alguns 

estudantes se tornam alvo preferencial de xingamentos, ameaças e 

agressões físicas. Não é uma violência qualquer. O é executado 

pelos pares, ou seja, pelo grupo ao qual a criança ou o adolescente 

precisa pertencer e no qual deve se sentir um igual como parte do 

processo saudável de amadurecimento psicológico e de preparo 

para a vida adulta. Sentir-se preterido nesse momento crucial da 

vida é um castigo cujas marcas podem ser mitigadas, mas nunca 

serão esquecidas. Por essa razão - e, principalmente, por ser um 

problema que pode ser prevenido, atenuado e até evitado pelas 

escolas - o merece uma atenção especial de diretores, professores, 

familiares e de toda a comunidade escolar. 

*Bullying(do bully, tiranete ou valentão): é um termo utilizado para 

descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos com 

o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de 

indivíduos) incapaz(es) de se defender. 

 

63. Lendo o subtítulo da reportagem, verificamos que: 

 

a) agressores e agredidos perpetuam as marcas de agressão. 

b) as marcas de agressões físicas e xingamentos certamente se 

perpetuam por toda vida. 

c) o ainda atormenta poucos estudantes no Brasil. 

d) o é apenas uma das singularidades trágicas expostas pelo massacre 

de Realengo. 

 

64. Quais medidas foram adotadas pelo Brasil para o controle do novo 

movimento imigratório no país, que com o passar dos anos vem 

sendo alvo. Pois possui boas perspectivas econômicas e 

crescimento, um símbolo de sede da Copa de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016. 

 

a) o governo brasileiro começou a restringir a entrada de Africanos e 

Bolivianos, cedendo apenas 100 vistos por mês de entrada em 

nosso país. 

b) a formulação de exigências para proposta de trabalho aos 

imigrantes, para que os mesmos não sejam vítimas de coiotes. 

c) a formulação de um controle de imigrantes, já que o Brasil bateu o 

recorde de expulsões de estrangeiros ao deportar 5.751 imigrantes 

de seu território nos anos de 2011 e 2012. 

d)o governo brasileiro começou a restringir a entrada de haitianos, 

cedendo somente cem vistos por mês para eles entrarem em nosso 

país. Além dos haitianos, o Brasil tornou-se o grande sonho para 

imigrantes de países da Ásia Meridional e da África. 

e)n.d.a. 

 

65. Eleita primeira-ministra em 4 de maio de 1979, Thatcher foi a 

primeira mulher a governar uma grande potência e a mais 

importante a ocupar o posto no Parlamento britânico desde Winston  

Churchill (1940-45 e 1951-55). Quais medidas impopulares, de 

início, agravaram a situação do governo Thatcher? 

 

a) O difícil período da economia na União Europeia, que passavam por 

um período de déficit, com uma inflação anual acima dos 20%, taxa 

de desemprego de 10% e altos impostos.  

b) A influência de fatores externos, como o aumento do preço do barril 

do petróleo, e internos, decorrentes de déficits no orçamento do 

Estado. 

c) A privatização por Thatcher das empresas estatais, retirou estímulos 

ao mercado), cortou benefícios e investiu contra os sindicatos, para 

sem equilibrar as contas do governo que ajudou a abertura da 

economia.  

d) As medidas impopulares, de início, agravaram a situação, mesmo 

com o aumento dos índices de emprego e a baixa inflação, os 

populares se diziam insatisfeitos com seu governo, o que acabou 

ocasionando uma baixa popularidade que ameaçava o seu 

governo. 

e)n.d.a. 

 

66. A Guerra do Líbano, o conflito Irã/Iraque, a questão Palestina, a 

Guerra do Golfo são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram 

o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente 

explica essa situação conflitosa é: 

 

a) o aumento, de forma rápida, do preço do barril de petróleo nos 

países membros da OPEP; 

b) a criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa região de 

ricas reservas de petróleo; 

c) os grandes lucros provenientes do petróleo que não beneficiam a 

maioria da população nos países árabes; 

d) a disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as encontradas na 

planície da Mesopotâmia, numa área desértica. 

e) o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa 

área localizada a meio caminho entre a Ásia, Europa e África. 

 

 

FÍSICA [67-84]: 

 

67. (Uel 2013)  O cooler, encontrado em computadores e em aparelhos 

eletroeletrônicos, é responsável pelo resfriamento do 

microprocessador e de outros componentes. Ele contém um 

ventilador que faz circular ar entre placas difusoras de calor. No 

caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto 

com o processador, conforme a figura a seguir. 
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Sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a 

alternativa correta.  

 

a) O calor é transmitido das placas difusoras para o processador e para 

o ar através do fenômeno de radiação.  

b) O calor é transmitido do ar para as placas difusoras e das placas 

para o processador através do fenômeno de convecção.  

c) O calor é transmitido do processador para as placas difusoras 

através do fenômeno de condução.  

d) O frio é transmitido do processador para as placas difusoras e das 

placas para o ar através do fenômeno de radiação.  

e) O frio é transmitido das placas difusoras para o ar através do 

fenômeno de radiação.  

 

68. (G1 - utfpr 2013)Para completarmos uma ligação telefônica 

utilizando um aparelho celular, é necessário que ele se comunique 

com uma estação provida de uma antena, ligada à central de 

telefonia. Dentre as alternativas, assinale qual o tipo de onda 

indispensável, entre o telefone e a estação, para que uma ligação 

telefônica via celular seja realizada.  

 

a) Mecânica.  

b) Eletromagnética.  

c) Longitudinal.  

d) Sonora.  

e) Ultrassom.  

 

69. (G1 - ifsc 2012)O frasco de Dewar é um recipiente construído com 

o propósito de conservar a temperatura das substâncias que ali 

forem colocadas, sejam elas quentes ou frias. O frasco consiste em 

um recipiente de paredes duplas espelhadas, com vácuo entre elas 

e de uma tampa feita de material isolante. A garrafa térmica que 

temos em casa é um frasco de Dewar. O objetivo da garrafa 

térmica é evitar ao máximo qualquer processo de transmissão de 

calor entre a substância e o meio externo.  

 

 
 

É CORRETO afirmar que os processos de transmissão de calor são:  

 

a) indução, condução e emissão.  

b) indução, convecção e irradiação.  

c) condução, convecção e irradiação.  

d) condução, emissão e irradiação.  

e) emissão, convecção e indução.  

 

70. (G1 - ifpe 2012)A figura a seguir representa um trecho de uma onda 

que se propaga com uma velocidade de 320 m/s. A amplitude e a 

frequência dessa onda são, respectivamente: 

 

 
a) 20 cm e 8,0 kHz  

b) 20 cm e 1,6 kHz  

c) 8 cm e 4,0 kHz  

d) 8 cm e 1,6 kHz  

e) 4 cm e 4,0 kHz  

 

71. (G1 - cps 2012)Em Portugal, a cidade do Porto aceitou o desafio de 

um fabricante de lâmpadas e instalou luminárias que usam a 

tecnologia dos LEDs de alta potência e emitem uma tonalidade de 

cor mais agradável, ao mesmo tempo que poupam energia. 

Sobre a propagação de ondas, assinale a alternativa que preenche, 

correta e respectivamente, o texto a seguir. 

 

Seja qual for o tipo de lâmpada utilizada, a luz propaga-se como uma 

onda ____________ no vácuo e também em meios materiais, 

desde que estes sejam ____________ ou sejam _____________.  

 

a) mecânica – opacos – transparentes 

b) mecânica – translúcidos – transparentes 

c) eletromagnética – opacos – translúcidos 

d) eletromagnética – opacos – transparentes 

e) eletromagnética – transparentes – translúcidos 

 

72. (Enem 2012)Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma 

goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão 

de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas 

gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas 

era de 25 cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina 

com velocidade de 1,0 m/s. Após algum tempo a chuva diminuiu e 

a goteira passou a cair uma vez por segundo. 

Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade 

de propagação da onda se tornaram, respectivamente, 

 

a) maior que 25 cm e maior que 1,0 m/s. 

b) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 

c) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s. 

d) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 

e) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s. 

 

73. Os chamados "Buracos Negros", de elevada densidade, seriam 

regiões do Universo capazes de absorver matéria, que passaria a 

ter a densidade desses Buracos. Se a Terra, com massa da ordem 

de 1027g, fosse absorvida por um "Buraco Negro" de densidade 

1024g/cm3, ocuparia um volume comparável um volume de? 

 

a) 102 cm3 

b) 103 cm3 

c) 153 cm2 

d) 202 cm3 

http://www.coladaweb.com/quimica/fisico-quimica/densidade-massa-volumica
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e) 203 cm2 

 

74. Qual é, em gramas, a massa de um volume de 50 cm3 de um 

líquido cuja densidade é igual a 2,0 g/cm3? 

a) 25 

b) 50 

c) 75 

d) 100 

e) 125 

 

75. Um objeto maciço tem massa igual a 100 g e volume igual a 200 

cm3. Qual é o valor da massa, em quilogramas, de outro objeto 

maciço, feito com o mesmo material, que tem volume igual a 100 

cm3? 

(Os dois objetos estão nas mesmas condições de temperatura e 

pressão e são homogêneos.) 

 

a) 0,0500 

b) 0,100 

c) 50,0 

d) 100 

e) 200 

 

76. Dois blocos maciços A e B têm massas respectivamente iguais a 

500 g e 750 g e densidades respectivas 5,0 g/cm3 e 7,5 g/cm3. 

Sobre estes blocos podemos afirmar que: 

a) são de mesma substância. 

b) têm volumes iguais. 

c) o volume de B é maior que o de A. 

d) têm pesos iguais. 

e) têm pesos específicos iguais. 

 

77. Um tanque contendo 5,0 x 103 litros de água, tem 2,0 metros de 

comprimento e 1,0 metro de largura. Sendo g = 10 ms-2, a pressão 

hidrostática exercida pela água, no fundo do tanque, vale:    

a) 2,5 x 104 Nm-2 

b) 2,5 x 101 Nm-2 

c) 5,0 x 103 Nm-2 

d) 5,0 x 104 Nm-2 

e) 2,5 x 106 Nm-2    

 

78. Um trabalho  publicado em revista científica informou que todo o 

ouro extraído pelo homem, até os dias de hoje, seria suficiente para 

encher um cubo de aresta igual a 20 m. Sabendo que a massa 

específica do ouro é, aproximadamente, de 20 g/cm3, podemos 

concluir que a massa total de ouro extraído pelo homem, até agora, 

é de, aproximadamente:   

 

a) 4,0 . 105 kg 

b) 1,6 . 108 kg 

c) 8,0 . 103 t 

d) 2,0 . 104 kg 

e) 20 milhões de toneladas   

 

 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (UEPG PR) 

A respeito das equações abaixo, assinale o que for correto. 

 

I) 285,8kJH     OHOH )l(2)g(22
1

)g(2   

II) kJ7,90H    OHgHgO )g(22
1

)l()s(   

01. Na reação I, a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia 

dos produtos.  

02. A reação II apresenta H positivo, ou seja, ela é espontânea.  

04. Quando 1 mol de HgO(s) absorve 90,7 kJ, ocorre decomposição.  

08. A reação I é exotérmica. 

 

a) 15 

b) 10 

c) 03 

d) 12 

e) 07 

 

80.  (FUVEST SP) 

Quimicamente falando, não se deve tomar água ..................., mas 

apenas água ................... . A água .................. inúmeros sais, por 

exemplo, o cloreto de .................., o mais abundante na água do 

mar. Em regiões litorâneas, ameniza variações bruscas de 

temperatura, graças à sua capacidade de armazenar grande 

quantidade de energia térmica, o que se deve ao seu alto 

.................... . Na forma de suor, sua evaporação abaixa a 

temperatura do corpo humano, para o que contribui seu elevado 

.................... .  

 

Completa-se corretamente o texto, obedecendo-se a ordem em que as 

lacunas aparecem, por: 

a) pura, potável, dissolve, sódio, calor específico, calor de 

vaporização. 

b) de poço, pura, dissolve, magnésio, calor específico, calor de 

vaporização. 

c) destilada, potável, dilui, sódio, calor de vaporização, calor 

específico. 

d) de poço, destilada, dissolve, magnésio, calor de vaporização, calor 

específico. 

e) pura, destilada, dilui, sódio, calor de vaporização, calor específico. 

 

81.  (UFRRJ) 

Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para 

cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo 

sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A 

energia é importante para uso industrial e doméstico, nos 

transportes, etc.  

Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de 

energia, sob a forma de calor, denominadas, respectivamente, 

como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e 

assinale a alternativa correta: 

 
 

a) O gráfico representa uma reação endotérmica. 

b) O gráfico representa uma reação exotérmica. 

c) A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos. 
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d) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. 

e) A variação de entalpia é maior que zero. 

 

82. (FUVEST SP) 

A dissolução de um sal em água pode ocorrer com liberação de calor, 

absorção de calor ou sem efeito térmico. Conhecidos os calores 

envolvidos nas transformações, mostradas no diagrama que segue, 

é possível calcular o calor da dissolução de cloreto de sódio sólido 

em água, produzindo Na+(aq)  e Cl-(aq). 

 

 
 

Com os dados fornecidos, pode-se afirmar que a dissolução de 1 mol 

desse sal 

 

a)  é acentuadamente exotérmica, envolvendo cerca de 103kJ. 

b)  é acentuadamente endotérmica, envolvendo cerca de 103kJ. 

c)  ocorre sem troca de calor. 

d)  é pouco exotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 

e)  é pouco endotérmica, envolvendo menos de 10 kJ. 

 

 

83.  (Unimontes MG) 

O diagrama de entalpia a seguir representa os calores envolvidos na 

reação de obtenção de dois óxidos de cobre, a partir deste metal e 

do oxigênio. 

 
2Cu(s)   +   O2(g)

-310kJ

-169 kJ

2CuO(s)

Cu2O(s)  +  1/2 O2(g)
  

 
 

 

Analisando-se esse diagrama, a variação de entalpia, oH  (kJ), para a 

reação 

)s(CuO2)g(O2/1)s(OCu 22  , é igual a 

 

a)+141.             

b) 479. 

c) 141.             

d) +310. 

 

84.  (UESPI)       

Observe o gráfico abaixo. 

 
 

1.  O gráfico corresponde a um processo endotérmico. 

2.  A entalpia da reação é igual a + 226 kcal. 

3.  A energia de ativação da reação é igual a 560kcal. 

Está(ão) correta(s): 

 

a) 1 apenas                 

b) 2 apenas 

c) 2 e 3 apenas           

d) 1 e 3 apenas 

e) 1, 2 e 3 

 

85. (Espcex (Aman) 2013)O etino, também conhecido como acetileno, 

é um alcino muito importante na Química. Esse composto possui 

várias aplicações, dentre elas o uso como gás de maçarico 

oxiacetilênico, cuja chama azul atinge temperaturas em torno de 

3000 C.  

A produção industrial do gás etino está representada, abaixo, em três 

etapas, conforme as equações balanceadas: 

 

ETAPA I:      3 s s 2 gCaCO CaO CO   

ETAPA II:        s graf 2 s gCaO 3C CaC CO    

ETAPA III:    
     2 aq2 22 s 2 gCaC 2H O Ca OH C H    

 

Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada 

etapa da obtenção do gás etino por esse método é de 100%, então 

a massa de carbonato de cálcio   3 sCaCO  necessária para 

produzir 5,2 g  do gás etino   2 2 gC H é 

Dados: 

Elemento 

Quím

ico  

H 

(Hidrog

ênio) 

C 

(Carb

ono) 

O (Oxigênio) Ca (Cálcio) 

Massa 

Atôm

ica  

1 u 12u 16 u 40 u 

 

a) 20,0 g 

b) 18,5 g 

c) 16,0 g 

d) 26,0 g 

e) 28,0 g 

 

86. (Pucrj 2013)O elemento boro pode ser preparado pela redução do 

B2O3, segundo a equação abaixo. 

 

2 3B O   3Mg 2B  3MgO    
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Partindo-se de 262,5 g do óxido de boro em excesso de magnésio, 

obteve-se 33 g de B, o que significa que o rendimento percentual 

(%) da reação foi mais próximo de:  

 

a) 30 

b) 35 

c) 40 

d) 45 

e) 50 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Substâncias químicas de interesse industrial podem ser obtidas por 

meio de extração de plantas, produzidas por micro-organismos, 

sintetizadas em laboratórios, entre outros processos de obtenção. 

Abaixo é apresentado um esquema de reação para obtenção de 

uma substância utilizada como flavorizante na indústria de 

alimentos. 

 

 
 

 

87. (Ufpa 2013)Admitindo-se que todos os reagentes são puros e que o 

rendimento da reação seja de 90%, a quantidade (em kg) da 

substância 3, obtida a partir da reação de 8,0 kg da substância 2, é 

de aproximadamente. 

 

a) 7,8.  

b) 8,5.  

c) 9,5.  

d) 10,9.  

e) 11,3.  

 

88. (Ufg 2012)A equação a seguir indica a obtenção do etanol pela 

fermentação da sacarose. 

 

         12 22 2 2 611 s 2 gC H O H O 4C H O 4CO  

 

Por este processo, para cada 1026 g  de sacarose, obtém-se uma 

massa de etanol, em gramas, de:  

 

a) 132 

b) 138 

c) 176 

d) 528 

e) 552 

 

89. (Ueg 2012)A respiração aeróbica é um processo complexo de 

fornecimento de energia que ocorre nas células das plantas e dos 

animais. De maneira simples, pode ser representada pela seguinte 

equação não balanceada: 

 

6 12 6 2 2 2C H O O     CO H O Energia     

 

A respeito da respiração aeróbica, é correto afirmar: 

 

a) mediante a reação completa de 36 g de glicose são produzidos 52,8 

g de gás carbônico. 

b) balanceando-se a equação com os menores números inteiros, a 

soma desses números é igual a 22. 

c) na cadeia respiratória, que ocorre na matriz mitocondrial, há 

transferência de oxigênio transportado pelo NADH. 

d) a primeira fase de redução da glicose é a glicólise, na qual a 

molécula de seis carbonos é quebrada em duas moléculas de 

piruvato. 

 

90. (Uern 2012)A evolução dos motores dos automóveis tornou 

incompatível ao uso do carburador, sendo substituído pelos 

sistemas de injeção eletrônica, que proporcionam melhor 

desempenho do motor, menor consumo de combustível e redução 

no índice de emissão de poluentes. A injeção eletrônica é um 

sistema de alimentação de combustível e gerenciamento eletrônico 

do motor de um automóvel. Esse sistema permite um controle 

eficiente da mistura ar-combustível, o mais próximo da proporção 

ideal. No consumo de 48 g de gasolina (C8H18) com 100 g de 

oxigênio (O2), pode-se concluir que: 

 

a) há gasolina em excesso.  

b) há oxigênio em excesso.  

c) na combustão completa há formação do CO.  

d) há formação de 5 mols de água.  

 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. (MACK-SP) No quadro abaixo estão enumeradas algumas 

características que podem ou não estar presentes nos vários 

grupos de vegetais. 

Característica Briófitas Pteridófitas 

I Meiose gamética Sim Sim 

II Fase gametofítica predominante Sim Não 

III Presença de tecidos condutores Não Sim 

IV Necessidade de água para reprodução Sim Não 

Estão corretas apenas: 

 

a) I e II. 

b) II e III 

c) I e III. 

d) III e IV. 

e) II e IV. 

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

grupos: Criptógamos e Fanerógamos, considerando-se 

principalmente os aspectos reprodutivos. Abaixo, há uma série de 

exemplos de vegetais, identificados por algarismos e algumas de 

suas principais características: 

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

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

frutos. 

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

4) Plantas avasculares, com rizóides e sem sementes. 

As características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam, 

respectivamente: 
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a) gimnospermas, angiospermas, pteridófitas e briófitas. 

b) pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e briófitas. 

c) pteridófitas, angiospermas, briófitas e gimnospermas. 

d) angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. 

e) angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. 

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

mais importantes está relacionada com o desenvolvimento da 

reprodução sexuada independente do meio aquático. Sob este 

aspecto, os vegetais terrestres que conseguiram superar a 

dependência da água para a fecundação dos gametas foram 

apenas as: 

a) pteridófitas. 

b) gimnospermas. 

c) briófitas. 

d) angiospermas. 

e) gimnospermas e angiospermas. 

 

94. (UCDB-MT) São plantas vasculares: 

 

a) pteridófitas, musgos e hepáticas. 

b) hepáticas e angiospermas. 

c) antóceros, hepáticas e musgos. 

d) pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 

e) apenas as angiospermas. 

 

95. (Cefet-MG) Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão 

presentes apenas nas: 

 

a) gimnospermas. 

b) coníferas. 

c) briófitas. 

d) pteridófitas. 

e) angiospermas. 

96. (PUC-RS) São vegetais que apresentam estruturas chamadas 

rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à 

condução da água e dos sais minerais para o corpo da planta. 

Apresentam sempre pequeno porte, em decorrência da falta de um 

sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado 

no meio marinho. 

 

O texto acima se aplica a um estudo: 

a) das pteridófitas. 

b) dos mixofitos. 

c) das briófitas. 

d) das clorofitas. 

e) das gimnospermas. 

 

97.  (UDESC 2010) Assinale a alternativa incorreta referente às 

bactérias. 

 

a)  A conjugação é a maneira pela qual as bactérias podem trocar 

material genético. 

b)  O cromossomo bacteriano é circular e contém todos os 

gensessenciais à bactéria. 

c)  Algumas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em 

compostos químicos assimiláveis pelos demais seres vivos. 

d)  No grupo das arqueobactérias estão as bactérias halófilas, as 

metanogênicas e as termo-acidófilas. 

e)  As bactérias Staphylococcus apresentam um arranjo linear em 

forma de colar. 

 

98.  (UDESC 2009) Leia e analise as afirmativas abaixo: 

 

I – As bactérias possuem apenas um material genético, DNA ou RNA. 

II – O cromossomo bacteriano está enovelado em torno de uma 

proteína histona. 

III – As bactérias possuem apenas um cromossomo, que é circular, e 

algumas apresentam um material genético denominado plasmídeo, 

que está disperso no citoplasma. 

IV – Pelo processo de transdução, muitas bactérias trocam material 

genético com outras bactérias. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

b)  Somente a afirmativa III é verdadeira. 

c)  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

d)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

e)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

99. (UFMG) No itens abaixo estão caracterizadas conjugação, 

transformação e transdução, em bactérias: 

 

I- depende de um vírus para efetuar-se. 

II- II- ocorre quando há passagem de material através de ponte 

citoplasmática. 

III- III- ocorre através da absorção de ácido nucléico livre no meio. 

IV- IV- depende da formação de isogametas. 

 

Qual alternativa apresenta a correspondência correta? 

 

  CONJUGAÇÃO TRANSFORMAÇÃO TRANSDUÇÃO 

a) I III IV 

b) III II I 

c) II III I 

d) IV II I 

e) II IV III 

 

100. (MACK-SP)A meningite meningocócica, cuja profilaxia, 

principalmente entre escolares, se fez com vacinas conhecidas 

como ‘tipo A’ e ‘tipo C’, é uma infecção causado: 

 

a) somente por vírus. 

b) por bactérias formadas por bastão ou bacilos. 

c) por bactérias de forma esférica. 

d) por vírus e bactérias. 

e) por vírus e riquétsias  

 

101.(  UFRJ) Numere a Segunda coluna de acordo com a primeira e de 

pois assinale a alternativa que contenha a sequência correta: 

 

coluna I 

(1) bacilos 
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(2) estreptococos 

(3) estafilococos 

(4) tétrades 

(5) sarcina 

(6) espirilos 

 

coluna II 

( ) cocos em grupos densos 

( ) cocos em grupos aproximadamente cúbicos 

( ) cocos em fileira 

( ) filamentos helicoidais 

( ) bastonete reto em geral de 1 a 15 micra 

( ) cocos em grupo de quatro 

 

a) 3-2-5-6-1-4 

b) 3-5-2-6-1-4 

c) 3-5-2-1-6-4 

d) 3-5-2-6-4-1 

e) 3-5-1-2-4-6 

 

102.  (UFOP-MG) O microrganismo Vibriocholerae, causador de um 

quadro de diarréia intensa conhecida como cólera, é um tipo de 

organismo unicelular. 

Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de organismo e 

o reino ao qual pertence: 

 

a) Bacteria-Monera 

b) Bacteria-Protista 

c) Protozoário-protista 

d) Vírus-Monera 

e) Vírus-Protista 

 

103. (Ufsm)“Camarão” é o nome usado popularmente para designar 

muitos tipos de crustáceos aquáticos, como 

 

— camarão-cinza (nome científico: Litopennaeusvannamei); 

— camarão-branco (nome científico: Litopennaeusschmitti); 

— camarão-de-água-doce (nome científico: Cryphiops brasiliensis). 

 

Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R... Fundamentos da Biologia 

Moderna. Volume único. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2006. p.238. 

 

Com relação aos camarões exemplificados no texto, pode-se afirmar 

que 

 

I. estão classificados em dois Filos diferentes. 

II. são três espécies de um mesmo gênero. 

III. representam três espécies diferentes. 

 

Está(ão) correta(s)  

a) apenas I.  

b) apenas II.  

c) apenas II e III.  

d) apenas III.  

e) I, II e III.  

 

104. (Upe)Uma aranha denominada Aranha-azul ou Tarântula-azul foi 

descoberta em 2011 por pesquisadores brasileiros e está entre as 

dez maiores descobertas, segundo a lista produzida anualmente 

pelo Instituto Internacional de Exploração das Espécies da 

Universidade do Estado do Arizona. Para que ela fosse catalogada 

como uma nova espécie, os cientistas analisaram suas 

características e classificaram a espécie com um nome científico, 

de acordo com a nomenclatura binomial. 

 

 
 

Marque a alternativa que apresenta o nome científico escrito 

CORRETAMENTE.  

 

a) Pterinopelmasazimai 

b) Pterinopelmasazimai 

c) PterinopelmaSazimai 

d) Pterinopelmasazimai 

e) pterinopelmasazimai 

 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
 

105. (Uel)  A figura mostra um modelo de organismo com simetria 

bilateral. Nos grupos animais, o aparecimento da bilateralidade está 

associado às seguintes características morfofisiológicas:  

 

a) Sistema circulatório fechado e digestão extracelular no estômago.  

b) Sistema digestório completo e cordão nervoso ganglionar dorsal.  

c) Sistema digestório incompleto e órgãos dos sentidos ocelares.  

d) Sistema nervoso central e coordenação motora para locomoção.  

e) Sistema nervoso difuso e sangue com hemácias anucleadas.  
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106. (Uespi)  A Teniasaginatae a Teniasoliumsão vermes prevalentes 

em comunidades humanas de várias partes do mundo. 

Considerando o ciclo de vida das tênias, ilustrado abaixo, é correto 

concluir que: 

 

 
a) ovos (1) depositados pelo homem, através das fezes, em solo ou 

vegetação, tornam-se a fonte de infecção de hospedeiros 

intermediários.  

b) animais mamíferos (2 e 3) são susceptíveis à doença, pois os ovos 

de tênia ingeridos eclodem no intestino causando infecção 

gastrintestinal.  

c) quando a infecção do hospedeiro intermediário se dá através do 

sangue, o cisticerco pode migrar para os tecidos musculares 

através da circulação.  

d) após o consumo de carne suína contaminada com a tênia adulta (5), 

o homem contrai a infecção e se torna o hospedeiro definitivo.  

e) os vermes adultos (6) migram do intestino humano para outros 

órgãos, produzindo uma infecção sistêmica que pode levar à morte.  

 

107. (Uftm)Na animação Rio, do brasileiro Carlos Saldanha, os 

personagens são, principalmente, diferentes tipos de aves e um 

cachorro. 

 

 
 

Considerando que tenham sido baseados em animais reais e de acordo 

com a atual classificação biológica, pode-se afirmar que: 

 

a) todos pertencem à mesma classe, porém, seriam separados em 

duas ordens distintas.  

b) todos pertencem ao mesmo filo, porém, seriam separados em duas 

classes distintas.  

c) as aves são do mesmo gênero, porém, pertencem a ordens distintas.  

d) as aves são da mesma classe, porém, pertencem a reinos distintos.  

e) todos pertencem ao mesmo subfilo, porém, pertencem a domínios 

distintos.  

 

 

108. (Ufg)Leia a tirinha a seguir. 

 

 
 

Para nomear cientificamente seus insetos de acordo com o sistema 

binominal de nomenclatura estabelecido por Lineu, Calvin deverá 

utilizar primeiro um epíteto  

a) genérico para indicar o gênero, seguido do epíteto específico para 

indicar a espécie.  

b) genérico para indicar a família, seguido do epíteto específico para 

indicar o gênero.  

c) genérico para indicar a espécie, seguido do epíteto específico para 

indicar o gênero.  

d) específico para indicar o gênero, seguido do epíteto genérico para 

indicar a família.  

e) específico para indicar a espécie, seguido do epíteto genérico para 

indicar o gênero.  

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. Analise as afirmações: 

I. Polígonoregular é aquele que possui todos os lados e ângulos 

internos iguais 

II. Undecágono é um polígono de dez lados 

III. Para qualquer polígono regular a soma de seus ângulos externos é 

sempre igual a 360° 

IV. Num triângulo a soma de seus ângulos internos é 180° 

O número de afirmações corretas são: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 

110. A soma das medidas dos ângulos externos de um octógono é 

igual a: 

 

a) 180º. 

 b) 210º. 

 c) 360º. 

 d) 540º. 

 e) 1 260º.     
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111. O valor da soma dos ângulos internos de um hexágono regular é: 

 

a) 180º. 

b) 720º. 

c) 600º. 

d) 540º. 

e) 360º. 

 

 

112. Qual dos polígonos abaixo tem a soma das medidas dos ângulos 

internos iguala 1 080º? 

 

a) octógono 

b) pentadecágono 

c) eneágono 

d) dodecágono 

e) decágono 

 

113. O numero de diagonais do polígono convexo cuja a soma dos 

ângulos internos é 1440° é: 

 

a) 20 

b) 27 

c) 35 

d) 42 

e) 44 

 

114. Sabendo que os triângulos abaixo são congruentes, quanto mede 

x? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 12 

b) 10 

c) 8 

d) 5 

e) 14 

 

115. (Unicamp 2013)Para acomodar a crescente quantidade de 

veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com três letras e 

quatro algarismos numéricos, para quatro letras e três algarismos 

numéricos, como está ilustrado abaixo. 

 

ABC 1234  ABCD 123 

 

Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O 

aumento obtido com essa modificação em relação ao número 

máximo de placas em vigor seria. 

 

a) inferior ao dobro.  

b) superior ao dobro e inferior ao triplo.  

c) superior ao triplo e inferior ao quádruplo.  

)mais que o quádruplo. 

e) nda. 

 

116. (Uel 2013)  Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões 

nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta 

por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da 

utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que 

cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos. 

Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, em 

quanto aumentou percentualmente a segurança na utilização dos 

cartões?  

 

a) 10%  

b) 90%  

c) 100%  

d) 900%  

e) 1900%  

 

117. (Uerj 2013)  Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho 

estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e 

colunas com 4 cartas de mesmo valor. 

 

 
 

Denomina-se quadra a reunião de quatro cartas de mesmo valor. 

Observe, em um conjunto de cinco cartas, um exemplo de quadra: 

 

 
 

O número total de conjuntos distintos de cinco cartas desse baralho 

que contêm uma quadra é igual a:  

 

a) 624  

b) 676  

c) 715  

d) 720  

e)nda. 

 

118. (Udesc 2012)As frutas são alimentos que não podem faltar na 

nossa alimentação, pelas suas vitaminas e pela energia que nos 

fornecem. Vera consultou um nutricionista que lhe sugeriu uma 

dieta que incluísse a ingestão de três frutas diariamente, dentre as 

seguintes opções: abacaxi, banana, caqui, laranja, maçã, pera e 

uva. Suponha que Vera siga rigorosamente a sugestão do 

10 2x+20º 
25º 

x+30º 
25º 10º 
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nutricionista, ingerindo três frutas por dia, sendo pelo menos duas 

diferentes. Então, ela pode montar sua dieta diária, com as opções 

diferentes de frutas recomendadas, de: 

 

a) 57 maneiras.  

b) 50 maneiras.  

c) 56 maneiras.  

d) 77 maneiras.  

e) 98 maneiras.  

 

119. (G1 - ifpe 2012)Por questão de segurança os bancos instalaram 

ao lado da maçaneta da porta, que dá acesso à área por trás dos 

caixas, um teclado como o da figura abaixo. 

 

 
 

Para entrar nessa área, cada funcionário tem a sua própria senha. 

Suponha que esta senha seja composta por quatro dígitos distintos. 

Quantas senhas poderão ser criadas se forem usados apenas os 

números primos que aparecem no teclado?  

 

a) 6  

b) 24   

c) 80   

d) 120  

e) 720  

 

120. (Upe 2013)Oito amigos entraram em um restaurante para jantar e 

sentaram-se numa mesa retangular, com oito lugares, como mostra 

a figura a seguir: 

 

 
 

Dentre todas as configurações possíveis, quantas são as possibilidades 

de dois desses amigos, Amaro e Danilo, ficarem sentados em 

frente um do outro?  

a) 1 440  

b) 1 920  

c) 2 016  

d) 4 032  

e) 5 760    
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2º TRIMESTRE-  2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

   31-MAIO-2013 
 

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. 

 


